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الوصف

التسمیة

في  المذكورین  لحورس  األربعة  األبناء  أحد  السعادة.وھو  جالب  أو  السعید  ومعناه  القدماء.  المصریین  الفراعنة  عند  النیل  إلھ  حاپي 
النصوص الجنائزیة،وخصوصاً على الجرار التابوتیة التي تحوي أحشاء المیت. جرة حاپي مخصصة لحفظ الرئتین. حاپي أیضاً ھو 

حامي الشمال. وھو تحت وصایة الربة نفتیس.  

تذكر كثیر من الكتب الموثوق بھا أن النیل إلھ یدعى حعبى غیر أنھ 
للنیل الجغرافي اسم آخر النھر " أترو " ولو راعینا الدقة أكثر فإن 
ـ عا (ومنھا ظھرت كلمھ ترعة). ھو االسم الذي  النھر العظیم أتروـ 
األنھار على  اسم  أطلق  العظیم كما  الجنوبي  المجرى  أطلق على 

فروعھ في الدلتا ولم یكن حعبى مجرى میاه مؤلھ،

المیاه  أنھ كان فیضان  النیل وجوه الحراكي. أي  وإنما كان روح 
النابعة من نون (أصل الرطوبة) أي رقعة المیاه البدائیة المترامیة 
العالم، والتي كان  إلى حافة  الخلیقة،  التي أقصیت عند  األطراف 
نھرھا ھو المجرى الدائم واھب الحیاة. وكان الفیضان ھو مجيء 

حعبى.

جسد حابي فیضان النیل. وكان یتمثل في صورة إنسان یحمل فوق 
نباتات مائیة. ویظھر جسده معالم الجنس الذكري واألنثوي  رأسھ 
أرجلھ  عضالت  في  الذكورة  مالمح  الوقت.فتظھر  نفس  في 
الصدر والبطن، وھي ترمز  األنوثة في  وذراعیھ، وتظھر مالمح 
إلى األرض التي تم إخصابھا بمیاه الفیضان.فقد كان ھو سید النھر، 
الذي یجلب النماء، وسید أسماك وطیور المستنقعات مما یرمز إلى 
انھ منح المصریین ھذه المخلوقات مع النیل نفسھ. ولذلك فقد صور 
في المعابد وھو یحمل القرابین كتقدمات لألرباب.ومنذ بدایة األسرة 
الخامسة، صور المعبود "حابى" ضمن عدد من أرباب الخصوبة 
اآلخرین في المعبد الجنائزى للملك "ساحو رع"، في السجل السفلى 
لجدران المعبد؛ حیث نجد تصویراً لھ بین عدد من أرباب الخصوبة 
لصاحب  وإمدادات  كھبة  للمعبد  التقدمة  یحملون  وھم  اآلخرین، 
علیھا  مائدة  یحمل  وھو  "حعبى"  تماثیل  نجد  ما  وأحیاناً  المعبد. 
ظھوراً  نجد  عشرة  التاسعة  األسرة  القرابین.ومنذ  أصناف  مختلفة 

لنقش یمثل شكلین للمعبود "حابى"؛

بالنبات  ممیز  واآلخر  السفلى"،  "مصر  ببردى  یمیز  أحدھما   
الرامز لمصر العلیا. ونجد الشكلین الممثلین یعقدان أو یربطان 
قطرى مصر معاً من خالل عقد رمزى مصر السفلى ومصر 
العلیا معاً حول العالمة الھیروغلیفیة التى تنطق "سما"، والتى 
كانت ترمز لمعنى "الوحدة" بین شطرى البالد. وكثیراً ما نجد 
ھذا التمثیل مصوراً على جدران المعابد، أو على قواعد التماثیل 
حابي  تجسید  تم  ما  العرش.وكثیرا  وكراسى   ، الكبرى  الملكیة 
ونبات  اللوتس  زھرة  بربط  یقوم  وھو  العرش،  كرسي  على 
البردي مع رمز الوحدة. ویرمز ھذا إلى دوره في توحید الجزء 
الذى  الكھف  في  یعیش  حابى  وكان  للبالد.  والجنوبي  الشمالي 
للرب  أي معبد خاص  إنشاء  یتم  ولم  النیل.  فیضان  منھ  یخرج 

حابي.
وكانوا یصورونھ على ھیئھ شخص بدین منبعج البطن ذي ثدیین 
متدلیین ولونوه بلون أخضر وأزرق أي بلون میاه الفیضان وكان 

عاري الجسم طویل الشعر أشبھ بصیاد السمك في المستنقعات

حابي



تصميم و اخراج 
 م/ أميمة عبدالناصر

القراء االعزاء،،،
لقد كثُرت الساحة الثقافیة من إصدارات دوریة ال تولي عنایتھا البعدین التراثي والمعاصر..     وھا نحن في مجلتنا حابي نھدف الى 
نشر آفاق واسعة ملیئة بالعلم والمعرفة حاملة معھا البعدین في صورة مجلة إلكترونیة فصلیة حتى یسھل تداولھا وانتشارھا بشكل أوسع 
وتفاعًل أكبر وتصدر كل ثالثة شھور.وإلسم مجلتنا "حابي"  داللتھ فحابي ھو إلھ النیل عند القدماء المصریین، ومعناه السعید أو جالب 
السعادة. المجلة تحوي العدید من المعلومات القیمة النابعة من مكتبتنا - المكتبة المركزیة– من كتب ومصادر راجین من هللا عز وجل 

أن نكون قد وفقنا في تقدیمھا بأفضل صورة وأن تكون رسالتنا قد وصلت الى حضراتكم.

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

مجلة حابي
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الشر�ف
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أ/ ع�� عبد الهاديأ/ دعاء جالل
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الدكتور محمد  عقد  الرئاسیة  التكلیفات  بناًءا على 
عبد العاطي وزیر الموارد المائیة والرى إجتماًعا  
المتخصصین في  مع ممثلي الشركات والمقاولین 
اإلجراءات  لمناقشة  وذلك  الترع  تأھیل  أعمال 
الترع  لتأھیل  القومي  المشروع  لتنفیذ  الالزمة 
تنفیذ  تواجھ  التي  المعوقات  على  التغلب  وكیفیة 
المشروع والعمل على اإلسراع في معدالت التنفیذ 
وذلك بإتباع  كافة طرق الطرح المتبعة والمذكورة 
بالقانون رقم ۱۸۲ لسنھ ۲۰۱۸ وكذلك األخذ في 
االعتبار كافة الطرق المتبعة في أعمال التأھیل من 
عادیة  خرسانة  بطبقة  المغطى  الدبش  استخدام 
المسلحة  والخرسانة  العادیة  بالخرسانة  والتبطین 

بعد دراسة كل حالة ترعة على حده.
وتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور عبد العاطى استمع 
وأصحاب  المقاولون  نظر  وجھات  كافة  إلى 
العمل على  سیادتھ على ضرورة  وأكد  الشركات 
المطلوبة  والكفاءة  بالمعاییر  المشروع  ھذا  إنجاز 
المیاه   منظومة  إدارة  على  األثر  أكبر  من  لھ  لما 
وأضاف سیادتھ إلى انھ من فوائد التأھیل بالتبطین 
لتلك الترع ھى ضمان وصول المیاه للنھایات في 
وزیادة  المیاه  توزیع  عدالة  لضمان  وقت  أسرع 
اإلنتاجیة الزراعیة وایًضا تقلیل تكالیف الصیانة. 

من  االنتھاء  جاري  أنھ  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التنفیذ  في  للبدء  المطلوبة  والدراسات  الترتیبت 
وجاري حصر الترع المتعبة التي تحتاج إلى تأھیل 
الوجھ  بمحافظات  بالتنفیذ  البدء  على  التركیز  مع 
وما  االحتیاجات  أقصى  موسم  لبدء  نظًرا  القبلى 
بمحافظات  المیاه  على  للطلب  زیادة  من  یتطلبھ 
الوجھ البحرى لتلبیة االحتیاجات المائیة للزراعات 
بالوجھ  األرز  زراعات  وخصوًصا  الصیفیة 

البحرى.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي على العمل على 
تنفیذ  التي تعترض  المعوقات والمشاكل  حل كافة 

المشروع.

المشروع  لتنفیذ  الالزمة  اإلجراءات  یبحث  العاطي  عبد 
والمقاولین  الشركات  ممثلي  مع  الترع  لتأھیل  القومي 

المتخصصین :
متابعات

۱



ھدا وزیرا الموارد المائیة والري والتنمیة المحلیة توقیع بروتوكول للتعاون والتنسیق في حمایة شبكة الترع والمصارف 
واالنتفاع باألمالك العامة للري والصرف.

شھدا كل من الدكتور/ محمد عبد العاطى وزیر الموارد المائیة والرى، واللواء/ محمود شعراوى وزیر التنمیة المحلیة، 
التوقیع على بروتوكول للتعاون بین الوزارتین بشأن توثیق التعاون بین الوحدات المحلیة واألجھزة التابعة لوزارة الري 
بھدف تعظیم اإلیرادات العامة للدولة من خالل االستغالل األمثل لألمالك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خالل 

إقامة أنشطة مختلفة على ھذه األراضي، بما یدعم خطط الدولة للتنمیة.
ووقع علي البرتوكول كل من الدكتور/ رجب عبد العظیم وكیل الوزارة والمشرف على مكتب الوزیر، والمھندس/ محمد 

السید أبوجاعور مساعد وزیر التنمیة المحلیة للتخطیط في حضور عدد من قیادات الوزارتین.
وذكر بیان مشترك صادر عن الوزارتین أنھ انطالقًا من االختصاص األصیل لوزارة الموارد المائیة والرى في اإلشراف 
على األمالك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتھا والحفاظ علیھا. وكذلك الدور المنوط بھا في تطویر 
وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجھھ التحدیات المائیة التي تواجھھا، وكذلك الدور الجوھرى لوزارة التنمیة المحلیة 
لتدعیم الالمركزیة االداریة والمالیة واالقتصادیة للدولة، تم توقیع ھذا البروتوكول لتوثیق سبل التعاون والتنسیق الكامل 
المرجوة  األھداف  تحقیق  بھدف  والرى  المائیة  الموارد  لوزارة  التابعة  واألجھزة  المحلیة  الوحدات  بین  والتعاون 

والمستھدفة والرؤیة العامة للدولة في ادارة ھذا المرفق الحیوي.
وأفاد الدكتور عبد العاطى أن ھذا البروتوكول یھدف إلى تعظیم االیرادات العامة للدولة من خالل االستغالل األمثل 
لألمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خالل إقامة أنشطة مختلفة على تلك األراضى والعمل على دفع عجلة 
االستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعدیات وزیادة اإلنتاج وأشار سیادتھ إلى الحرص على دعم التنسیق 

بین الوزارتین بما یحقق الصالح العام.
وأضاف سیادتھ أن ھذا البروتوكول یعتبر خطوة ھامة نحو التخلص اآلمن  من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على 

المجاري المائیة من التلوث وضمان وصول المیاه إلى جمیع المنتفعین دون أیة عوائق بالترع.
ومن جانبھ أكد اللواء محمود شعراوى، على التعاون الجید والمستمر بین الوزارتین لرفع نتائج التطھیرات من داخل 

المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسین البیئة وخفض التلوث.
وأشار شعراوي إلي أنھ طبقًا للبرتوكول سیتم السماح باقامة االنشطة التي ال تلوث البیئة فقط ولن یتم إقامة أي منشآت 
والحدائق  المشاتل  باقامة  السماح  سیتم  أنھ  الي  مشیًرا  بالمحافظات،  الجانبین  بین  االتفاق  محل  األراضي  علي  ثابتة 

والمتنزھات واألندیة الریاضیة ومالعب الكرة الخماسیة علي أن تكون سھلة الفك والتركیب.
وأضاف وزیر التنمیة المحلیة أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسین الموارد الذاتیة لھا، وأوضح 
شعراوي أنھ سیتم تشكیل لجنة مشتركة من الوزارتین لمتابعة تنفیذ البرتوكول وتذلیل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلھا 

بالتنسیق بین وزارة التنمیة المحلیة والمحافظات، كما أنھ 
الصلة  ذات  لألمالك  متكاملة  بیانات  قاعدة  انشاء  سیتم 
بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة علي 

حدة والتي یمكن استغاللھا.  
یأتي  في اطار  البروتوكول  إلى أن ھذا  وتجدر اإلشارة 
الجھات  كافة  مع  بالتنسیق  المائیة  الموارد  وزارة  قیام 
بالدولة لتطبیق إستراتیجیة الموارد المائیة والخطة القومیة 
المتطلبات  كافة  ومواجھة  المائى  األمن  لتحقیق  للمیاه 
الشاملة  للتنمیة  الدولة  خطة  إطار  في  المستقبلیة  المائیة 

وتحقیق األھداف اإلستراتیجیة عام۲۰۳۰ .

لحمایة  المحلیة  والتنمیة  الوزارة  بین  تعاون  بروتوكول 
شبكة الترع

متابعات

۲



طرح  الرئاسیة:  التكلیفات  تنفیذ  في  استمراًرا 
وإسناد عشرعملیات لتأھیل وتبطین الترع شملت 
 - اإلسماعیلیة  محافظات  في  ترعة  عشر  ثمانیة 

الجیزة - أسوان - بني سویف - أسیوط.
في ضوء تنفیذ توجیھات السید رئیس الجمھوریة 
الترع  وتبطین  تأھیل  أعمال  من  اإلنتھاء  بسرعة 
المائیة  الموارد  من  االستفادة  لتعظیم  المتبعة 
المائیة  للموارد  القومیة  الخطة  لمحاور  وتفعیًال 
والحد  المائیة  اإلستخدامات  ترشید  محور  وأھمھا 

من فواقد شبكة الترع.
الموارد  وزیر  العاطى  عبد  محمد  الدكتور/  وجھ 
تنفیذ  في  اإلسراع  على  بالعمل  والرى  المائیة 
الموارد  وزارة  لخطة  طبقًا  المطلوبة  األعمال 
ضمان  مثل  عدة  فوائد  من  لھ  لما  والري  المائیة 
لضمان  وقت  أسرع  في  للنھایات  المیاه  وصول 
الزراعیة  اإلنتاجیة  وزیادة  المیاه  توزیع  عدالة 

وأیًضا تقلیل تكالیف الصیانة.
ویذكر أنھ قد سبق اإلشارة إلى أنھ تم البدء في تنفیذ 
أعمال تأھیل وتبطین الترع بمحافظتى بني سویف 
أعمال  وإسناد  طرح  تاریخھ  حتى  تم  حیث  وقنا 

التأھیل بطول ۱۹۰ كم من شبكة الترع.
وتبطین عشرون  بتأھیل  العمل  حالیًا  وأنھ جاري 

ترعة بھندسة رى ببا.
وتم خالل ھذا األسبوع طرح وإسناد عشرعملیات 
في  ترعة  عشر  ثمانیة  شملت  وتبطین  لتأھیل 
بني   - أسوان   - الجیزة  اإلسماعیلیة-  محافظات 

سویف – أسیوط، بیانھا كالتالي:

ترع الجناین - وصلة عمریط

  رى الصالحیة - االسماعیلیة: 

ترع فرع ۷ خورمان- فرع ۱ خورمان
فرع ۱  السواحل-  فرع  أوسیم-   ٦ فرع 

من ۳ براجیل

 رى الجیزه وحلوان: 

السكة  مسقى   - المستجدة  الحجز  ترع 
الحدید - فرع ۲ ادندان العلیا

 رى اسوان: 

ترع فرع ۱ ، ۲ ، ۳ بني غالب - فرع 
مكاوي- فرع عبد الرسول سلیم 

 رى أسیوط: 

المھندس الشرقي والغربي-  ترع فرعى 
فرع البرقي القبلي

وجدیر بالذكر أن أعمال التأھیل المستھدف تنفیذھا 
تتنوع بین إستخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة 
والخرسانة  العادیة  بالخرسانة  والتبطین  عادیة 

المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حده.

 رى بنى سویف:

متابعات إستمراًرا في تنفیذ التكلیفات الرئاسیة: طرح وإسناد عشر 
عملیات لتأھیل وتبطین الترع

۳



٤

الموارد  وزیر  العاطى  عبد  محمد  الدكتور  عقد 
المائیة والرى إجتماًعا مع بعثة البنك الدولى التي 
تقوم بمتابعة اإلصالحات الھیكلیة في قطاع البنیة 
التحتیة في مصر تمھیًدا الستكمال برامج التعاون 
االقتصادي مع مصر، وللتعرف على اإلصالحات 
عقد  تم  وقد  الوزارة،  بھا  تقوم  التي  الھیكلیة 
االجتماع بتقنیة الفیدیو كونفرانس بمشاركة السید 
الوزارة  وكیل  العظیم  عبد  رجب  الدكتور/ 
إیمان  والدكتورة/  الوزیر  مكتب  على  والمشرف 
استعرض  حیث  التخطیط..  قطاع  رئیس  سید 
الموارد  إلدارة  الدولة  إستراتیجیة  الوزیر  معالي 
المائیة حتى عام ۲۰٥۰م ومحاور الخطة القومیة 
المشروعات  وأھم  ۲۰۳۷م  عام  المائیة  للموارد 
المشروع  مثل  حالیًا  بتنفیذھا  الوزارة  تقوم  التي 
نُظم  التحول من  الترع، ومشروع  لتأھیل  القومي 
وبرامج  الحدیث،  الرى  نُظم  إلى  بالغمر  الرى 
التكیف مع التغیرات المناخیة، والحمایة من ارتفاع 
حصاد  ومشروعات  البحر،  سطح  منسوب 

األمطار.
بھا  تقوم  التي  اإلجراءات  سیادتھ  استعرض  كما 
منظومة  تحدیث  على  المزارعین  لتشجیع  الدولة 
الري في أراضیھم عن طریق تقدیم قروض عینیة 
شبكات  لتنفیذ  الالزمة  الخامات  توفیر  في  تتمثل 
القروض خالل  تسدید  یتم  أن  الحدیث على  الري 

عامین.
وأوضح معالي الوزیر أن الدولة اتخذت  خطوات 
أجل  من  التحتیة  البنیة  إدارة  تحسین  نحو  جادة 
قامت  حیث  الخاص،  القطاع  مشاركة  تعزیز 
الوزارة بعدد من اإلجراءات من أھمھا االنتھاء من 
والمعروض  الجدید  المائیة  الموارد  قانون  إعداد 
حالیًا على البرلمان، والذي تم االنتھاء من مناقشة 
یشتمل  حیث  النوعیة،  باللجان  بھ  الخاصة  المواد 
التي  اإلجراءات  العدید من  القانون على  مشروع 
ومنح  المیاه،  استخدام  كفاءة  رفع  على  ستعمل 
إدارة  في  أكبر  دور  المیاه  مستخدمي  روابط 
وتوزیع المیاه على الترع الفرعیة، والمشاركة في 
الخاص  القطاع  مشاركة  وتعزیز  الصیانة  أعمال 

في مشروعات المیاه.

للمجھودات  تقدیرھا  جانبھا عن  من  البعثة  وأعربت 
المبذولة إلدراة الموارد المائیة وتحسین البنیة التحتیة 
في قطاع المیاه بمصر، كما أكدت على أھمیة إصدار 

قانون الموارد المائیة في أقرب وقت

متابعات د/ عبد العاطى یعقد اجتماًعا مع بعثة البنك الدولي

د/عبد العاطى : استمرار التعاون القائم بین 
مصر وإیطالیا فى مجال الموارد المائیة

مع  العاطي  عبد  محمد  الدكتور/  الوزیر  معالي  عقد 
السفیر اإلیطالي الجدید لدى مصر جیامباولو كانتیني
لقاًءا تم فیھ مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب 
"المعرفة  عنوان  تحت  لمصر  كمنحة  اإلیطالي 
المائیة" والذي یھدف لبناء القدرات اإلداریة والفنیة 
حوض  ودول  مصر  في  المیاه  إدارة  علي  للقائمین 
النیل في إطار دعم اإلدارة المستدامة للموارد المائیة



• إنشاء وطباعة الخرائط الطبوغرافیة األساسیة للدولة.
• إنشاء وطباعة الخرائط التفصیلیة األساسیة ذات المقاییس الكبیرة لألراضي الزراعیة والصحراویة والمدن.

• إنشاء الخرائط الكنتوریة والتفصیلیة ذات المقاییس الكبیرة والتي تطلبھا أجھزة الدولة المختلفة أو المواطنین.
• مراجعة الخرائط األساسیة بصفة دوریة منظمة إلدخال المستجدات والملكیات التي تستحدث علیھا.

• إنشاء شبكة الثوابت األرضیة للدولة.
• قیاسات وحسابات المیزانیة الشبكیـــة وإقامـــــة نقاط االرتفــــاع "الروبیرات" لتحدید االرتفاعات

واالنخفاضات وتثبیت مواقعھا وادخال المستجدات علیھا. 
• قیاس الجاذبیة المحلیة وحسابھا وعمل خرائط لھا وربطھا بالقیاسات في الدول المجاورة بھدف استخدامھا في  

المشروعات المختلفة.
• تكوین الخرائط الجغرافیة واألطالس بھدف استخدامھا في الدراسات المختلفة باعتبارھا خرائط قومیة.

• تنفیذ المراحل المساحیة وبحث الملكیات التي یستلزمھا تنفیذ قانون السجل العیني وقوانین االصالح الزراعي  
وأعمال الشھر العقاري. 

• حصر المسطحات الزراعیة وتحدید المساحات للمحاصیل الزراعیة في المواسم الزراعیة المختلفة سنویًا.
• تصمیم وطباعة المستندات الھندسیة والرسومات الدقیقة ذات الطابع الخاص وغیر ذلك من المستندات التي  

یطلب الیھا طباعتھا.
• طباعة عقود الشھر العقاري المدموغة وعقود السجل العیني وعقود وزارة الزراعة الخاصة باستصالح  

 األراضي.
• أعمال المساحة الجویة وعمل األرصاد والتقاویم الفلكیة.

• توثیق الروابط من الھیئات الفنیة ذات الصلة بأعمالھا وتبادل األبحاث والدراسات في مجال المساحة والخرائط  
 معھا.

• تحدید ملكیة األراضي والعقارات الالزمة للمنفعة العامة وتقدیر قیمتھا وصرف التعویضات المترتبة علي نزع 
 ملكیتھا.

• إنشاء وتحدیث النماذج الرقمیة لسطح األرض.
• المشاركة في تنفیذ أعمال المساحة الخاصة بالحدود الدولیة مع الجھات المعنیة.

• إنشاء وتحدیث قواعد البیانات األساسیة لدعم تطبیقات معلومات األراضي.
• القیام بدور أساسي في تدعیم انشاء البنیة التحتیة لتوزیع المعلومات بالمساھمة مع الجھات المعنیة وطبقًا   

للقواعد الحاكمة المنظمة لتداول المعلومات.
• تنفیذ األعمال المساحیة الالزمة لألحوزة العمرانیة للقرى وكردونات مدن الجمھوریة.

• تنفیذ قرارات رئیس الجمھوریة الخاصة بالحدود اإلداریة للمحافظات وقرارات التقسیمات اإلداریة األخرى 
للمراكز والقرى والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتعدیلھا.  

حاجة    مع  یتفق  وبما  والتكنولوجیة  العلمیة  األسالیب  أحدث  مع  یتمشى  بما  الھیئة  بھا  تقوم  التي  األعمال  تطویر   •
المستفدین لما تنتجھ من بیانات ومعلومات.

• وضع األسس والضوابط للترخیص للجھات العادلة في مجال المساحة والخرائط مع توفیر وتفعیل اآللیات  لتأكید دور 
الھیئة في االشراف على تنفیذ أعمال ھذه الجھات واعتماد منتجاتھا النھائیة.

إختصاصات 
عامة 

اختصاصات الھیئة المصریة العامة للمساحة

٥



 اجتمع كال من السیدة الدكتورة/ رئیس قطاع التخطیط، والسید الدكتور/ رئیس 
قطاع تطویر الري مع السید الدكتور/ بشر إمام اخصائى برامج علوم المیاه 
والسید الدكتور/ عبد العزیز زكي مسئول البرنامج الوطنى لعلوم المیاه بمكتب 
مجال  في  التعاون  لمناقشة  وذلك  كونفرانس  الفیدیو  عبر  بالقاھرة  الیونسكو 
الري  في  والتوسع  الزراعي  القطاع  استخدامات  في  الترشید  بأھمیة  التوعیة 

الحدیث.

قطاع
التخطیط

مقتطفات من قطاع التخطیط

عقدت الیوم منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) االجتماع االفتراضي 
التشاوري اإلقلیمي حول تداعیات فیروس كورونا المستجد على األمن الغذائي 

في منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیا. 
حقیقي  ولید  المھندس  والري  المائیة  الموارد  وزارة  من  االجتماع  حضر  وقد 
رئیس اإلدارة المركزیة للموارد واالستخدامات المائیة والمھندسة ھالة رمضان 
المھندس  وكذلك  التخطیط  قطاع  األجنبي من  للتمویل  المركزیة  اإلدارة  رئیس 

خالد بخیت رئیس اإلدارة المركزیة لتطویر الري بقطاع تطویر الري.

 حضرت السیدة المھندسة/ عبیر نوار مدیر عام المعلومات واإلحصاء لبرنامج تدریبى للتحول الرقمى 
لمدة خمسة أیام تدریبیة (أونالین) وذلك لتقنیة وبناء القدرات الرقمیة للسادة العاملین بالجھاز اإلدارى 
للدولة وذلك برعایة وزارة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وإستمراًرا فى تنفیذ إستراتیجیة الدولة 

للتحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمیة

المعلومات،  مركز  مدیر  جاسر  محمود  محمد  أمل  المھندسة/  السیدة  حضور 
والمھندسة/ رانیا عبدالھادي سعید- مركز المعلومات الدورة التدریبیة الخاصة 

" Business Architecture":بمجال
إلى  لإلنتقال  الرقمي  التحول  وحدة  من  الجاریة  اإلستعدادات  ضمن  وذلك 

العاصمة اإلداریة الجدیدة

كما عقد إجتماع عن طریق الفیدیو كونفرانس بین السیدة الدكتورة/ إیمان السید، 
وبحضور  الدول،  التعاون  بوزارة  استراتیجى  خبیر  حمزة-  راندة  واألستاذة/ 
السیدة المھندسة/ ھالة رمضان- رئیس االدارة المركزیة لالحتیاجات والتمویل 
األجنبى وممثلى الوزارتین المعنیین لمناقشة العرض الخاص بالموقف التنفیذي 
تواجھ  التي  والمعوقات  والمشاكل  وقروض  بمنح  الممولة  الوزارة  مشروعات 

تنفیذھا تمھیًدا للعرض علي السید الدكتور/ رئیس الوزراء

٦



۲۰۱٦/۱٥م المصدر

نھر النیل

میاه جوفیة عمیقة

األمطار والسیول

تحلیة

إجمالي الموارد المائیة التقلیدیة

میاه جوفیة ضحلة (الدلتا)

إعادة استخدام میاه الصرف

الموارد المائیة غیر التقلیدیة

 إجمالي الموارد المائیة

إستخدامات الموارد المائیة

میاه الشرب

میاه الصناعة

الزراعة

فواقد البخر

۲۰۱۸/۱۷م۲۰۱۷/۱٦م

٥٥,٥۰

۲,۱۰۲,٤۰۲,٤٥
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۲,٤٥

۱,۳۰۱,۳۰۱,۳۰۱,۳۰

۲۰۱۹/۱۸م

إحصائیات المیزان المائي لمصر ( ۱٥/ ۱٦- ۱۸/ ۲۰۱۹م)

۰,۲۱۰,۲٥۰,۳٥۰,۳٥
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۱۳٫٥۰۱۳٫٥۰۱۳٫٥۰۱۳٫٦٥
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فواقد البخر

الوحدة: بالملیار م۳ / سنة

۸۰٫۰۰۸۰٫۰۰۸۰٫۲٥۸۰٫۲٥
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قواعد  وترسخ  تحكم  معتمدة  وثیقة  المجلد  ھذا  یعد 
التحقــق من مــدى مطابــقـة أعمال المساحة والخرائط 
مما  الوثیقة  بھذه  المحددة  المصریة  الفنیة  للمواصفات 
المساحیة  األعمال  في  المواصفات  ھـذه  اتـباع  یلزم 

وانتاج الخرائط المساحیة في مصر كافة.
وتحدد ھذه الوثیقة المواصفات الفنیة الحدیثة في جمیع 
أعمال المساحة المختلفة سواء أعمال المساحة باألجھزة 
تحدد  كما  الصناعیة،  األقمار  باستخدام  أو  التقلیدیة 
العامة  المصریة  بالھیئة  الخرائط  إنتاج  مواصفات 
للمساحة والتي یجب اإللتزام بھا لكافة الجھات األخرى 

التي تعمل في ھذا المجال.
ومن المالحظ أن المواصفات الفنیة تعد من أھم أسس 
الدقة  مستویات  تحدد  حیث  والخرائط  المساحة  علوم 
التي  المساحیة  المخرجات  في  الثقة  وتعطي  والجودة 

یعتمد علیھا في كافة مشروعات التخطــــیط والتنمیة.
المواصفـــات  من  المحدثة  النسخـــة  ھي  الوثیقة  وھذه 
والمعاییر الفنیة المستخدمة في أعــمال المساحة وإنتاج 

الخرائط الطبوغرافیة في جمھوریة مصر العربیة.
وسوف یتم إصدار أجزاء أخرى تغطي المواصفات في 
التفصیلیة  للخرائط  الفنیة  كالمواصفات  مجاالت أخرى 
والتقنیات الحدیثة في مجال أعمال المساحة، وذلك من 
لرئاسة  الدوریة  والكتب  الجمھوریة  القرارات  منطلق 
تضع  أن  للھیئة  أن  على  تنص  التي  الوزراء  مجلس 
كفاءة  وتقییم  المساحیة  لألعمال  الفنیة  المواصفات 
الجھات المنتجة للخرائط والمراجعة واإلعتماد ضمانـًا 

لدقة األعمال.
وجدیر باإلھتمام ان العمل المساحي یشمل مجموعة من 
والمكتبیة   مساحیة)  (قیاسات  الحقلیة  األعمال 
(مخرجات مساحیة) إلخراج منتج یمثل جزء من سطح 
معرفة  إحداثیات  نظم  وباستخدام  محددة  بدقة  األرض 
طبیعة  على  المختلفة  المساحیة  األعمال  تتوقف  حیث 
نوع  مع  تمثیلھا  المطلوب  المنطقة  ومساحة  األرض 
والعامل  المستخدمة  واألجھزة  المساحیة  القیاسات 

البشري القائم بھذا العمل.

جاء حدیثا الي المكتبة مجلد(المواصفات الفنیة ألعمال المساحة والخرائط)،ویحتوي علي جزءان:

 (أعمال المساحة)

الجزء األول بعنوان:

(الخرائط الطبوغرافیة) 

الجزء الثانى بعنوان

عزیزي 
القارئ

المواصفات الفنیة ألعمال المساحة والخرائط

۸



وقع ھذا االتفاق فى مدینة عنتیبى االوغندیة فى۱۰ مایو ۲۰۱۰ 
والقى ھذا االتفاق رفًضا من دول المصب (مصر،السودان) النھ ینھى الحصص التاریخیة للدولتین فى میاه النیل .

 دول المبادرة تدرك األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة لنھر النیل لشعوب دول الحوض مع رغبتھم القویة فى التعاون 
لالستفادة من الموارد العظیمة لنھر النیل والتى توثق عالقتھما معا وفق تنمیة مستدامة لكل دول الحوض مع اإلدراك 
الكامل ان نھر النیل مورد طبیعى لفائدة كل دولة مؤكدین أن االتفاقیة االطاریة حاكمة لعالقاتھا ورغبتھم فى تأسیس  

منظمة تدیر موارد النھر لذا اتفقت على ثالثة عشر باب كاالتى:-

         االطارالحالى لالتفاقیة االطاریة 

         تعریفات ألغراض االتفاقیة اإلطاریة للتعاون 

         المبادىء العامة
 

         االنتفاع المنصف والمعقول 

         االلتزام بعدم التسبب بضرر جسیم

         الحمایة والمحافظة على حوض النیل ونظامھ االیكلوجى

         تبادل المعلومات والبیانات

         الخطوات التخطیطیة 

          تقییم االثرالبیئى 

         التبعیة فى مجال حمایة وتطویر حوض النھر
 

         الوقایة والتخفیف من الظروف الضارة

         حاالت الطوارىء 

         حمایة حوض النیل والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاعات

وسنعرض فیما یلى كل باب على حدى:-

االول: اإلطار الحالى لالتفاقیة االطاریة: 
          وتطبق لتحقیق التنمیة والحمایة والحوار حول إدارة نھر النیل وموارده وإنشاءمؤسسة كآلیة للتعاون بین دول 

حوض النیل.

اتفاقیة عنتیبى
اتفاقیات 

۹



        الثانى: التعریفات
          ویتضمن:  

         ۱- حوض النیل أى االمتداد الجغرافى لحوض نھر النیل 
         ۲-  نظام نھر النیل یقصد بھ مجرى نھر النیل وحوافھ والمیاه االرضیة  المرتبطة بنھر النیل 

         ۳-  االطار ویقصد بھ االتفاقیة الحالیة للتعاون االطارى
         ٤- دول المبادرة أى االعضاء فى مبادرة حوض النیل 

         ٥- المفوضیة یعنى مفوضیة مبادرة نھر النیل
         ٦- األمن المائى حق دول المبادرة فى االستخدام اآلمن للمیاه فى المجاالت المختلفة 

         الثالث: المبادىء العامة:
          تتمثل فى التعاون ،التنمیة المستدامة ،االستخدام وفقا لالنصاف والمعقولیة ،الحد من االضرار بالدول ،تبادل 

المعلومات والبیانات، الحلول السلمیة ،الماء لھ قیمة اقتصادیة واجتماعیة ،التأثیر البیىئى .

        الرابع:  االنتفاع المنصف والمعقول: 
         من حق دول المبادرة تنتفع انتفاع منصف ومعقول من نھر النیل مع االخذ فى االعتبار الظروف المتعلقة 

بالموارد بما فیھا االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة ،عدد السكان، االستخدامات المتوقعة للموارد المائیة.

        الخامس: االلتزام بعدم التسبب بضرر جسیم:
          استخدام الموارد المائیة مع عدم التسبب فى االضرار الجسیمة لدول الحوض االخرى ویتعین على دول المبادرة 
المحیطة وایضا مراقبة  الظروف  للمیاه فى  المستدام  الحفاظ على االستخدام  القانونیة  لمنظموتھا  داخل حدودھا وفقا 

قوانین وقواعد مفوضیة نھر النیل المؤثرة على االستخدام المنصف والمعقول.

        السادس:  الحمایة والمحافظة على حوض النیل:
          حمایة وجودة المیاه من خالل مبادرة حوض النیل.

        السابع: تبادل المعلومات والبیانات:
         یتعین على دول الحوض تبادل المعلومات والبیانات ذات الصلة بالموارد المائیة حیثما كان ذلك ممكنا ویسھل 
استخدامھا للدول ذات الصلة واذا طلبت إحدى الدول الحصول على معلومات او بیانات یستجاب لھا وعلیھا تحمل تكلفة 

البیانات والمعلومات التى تطلبھا.

        الثامن: الخطوات التخطیطیة
       اتفقت الدول على تبادل البیانات والمعلومات عبر مفوضیة حوض النیل ودول مبادرة حوض النیل ستراقب 

القواعد التى تضعھا مفوضیة حوض النیل لتبادل المعلومات.

        التاسع: تقییم االثرالبیئى
        اتفقت دول الحوض على ان یتم تقییم شامل الى اجراء او نشاط  لھ اثار بیئیة ضارة فیما یتعلق بأراضیھا 

واراضى دول الحوض االخرى.

اتفاقیات 
اتفاقیة عنتیبى
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اتفاقیات 
اتفاقیة عنتیبى

     العاشر: التبعیة فى مجال حمایة وتطویر حوض النھر
     السماح لجمیع دول الحوض التى یمكن ان تتاثر باى مشروع  فى الدولة المعینة المشاركة بطریقة مناسبة  فى 

عملیة التخطیط والتنفیذ وبذل كل جھد ممكن لیتسق المشروع او اى اتفاق مع االتفاق االطارى على نطاق الحوض.

     الحادى عشر: الوقایة والتخفیف من الظروف الضارة
      یتعین على الدول ان تتخذ فى االعتبار المبادىء التوجیھیة التى تضعھا مفوضیة حوض نھر النیل .

    الثانى عشر: حاالت الطوارىء
مثل  طبیعیة  اسباب  وتنتج عن  اخرى  دول  او  الحوض  لدول  تشكل ضرر جسیم  او  تسبب  التى  الحالة  وتعنى      
الفیضانات ، الزالزل او بشریة مثل الحوادث الصناعیة والیجوز للدولة فى حوض النیل االبطاء فى اخطار الدول 
االخرى وعلیھا االسراع بكل السبل المتاحة بإخطار المنظمات الدولیة المختصة بكل حالة طوارىء تنشأ فى أراضیھا 
وتتخذ على الفور التدابیر العملیة التى تقتضیھا ھذه الظروف لمنع وتخفیف االثار الضارة عند حدوث حالة طوارىء.

     الثالث عشر: حمایة حوض النیل والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاعات
ان منظمومة نھر النیل والمنشآت ذات الصلة وغیرھا من االعمال لھا حق التمتع بالحمایة التى تمنحھا مبادىء وقواعد 

القانون الدولى المنطبقة فى النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ویجب ان التستخدم فى انتھاك ھذه المبادىء.
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تاریخ الرى في دول العالم عبر العصور

إن المیاه لتمثل مصدًرا ھاًما من مصادر القوة في حیاة الشعوب كافة، ومن ھنا تحتم توضیح تاریخ 
الرى في دول العالم عبر العصور المختلفة.. 

 تاریخ الرى في مصر: 
ففي مطلع التاریخ عندما فكر اإلنسان في نبذ حیاة اإلرتحال من مكان آلخر والتمس أسباب االستقرار في مكان واحد 

لجأ إلى أودیة األنھار حیث الماء والكأل؛ إذ أن الحضارة المصریة قامت علي وادي النیل.
وفي آثار الحضارات القدیمة ما یشھد علي عنایة األقدمین بحسن استخدام المیاه وقیاس ارتفاعات میاه األنھار والعمل 

علي كبح جماح فیضاناتھا العاتیة إلي جانب شق القنوات لتوصیل المیاه وإقامة المنشآت علیھا.
 وكانت طریقة الري وقتئذ ال تتكبد جھوًدا وال نفقات كل ما كان علي المصري القدیم ھو إلقاء البذور علي األرض التي 
ُغمرت بمیاه األمطار ثم ال یلبث أن یراھا زرًعا یجني ثمره بعد وقت قصیر، وظلت ھذه الطریقة قائمة حتى فطن 
المصریون القدامى إلي ھذه المزایا التي حبت بھا الطبیعة وادیھم ورأوا كمیات كبیرة جًدا من األمطار تذھب ھباًء سوي 
اإلستفادة القلیلة منھا فعمدوا وعلي رأسھم ملكھم الملك  مینا مؤسس األسرة المصریة األولي بتحویل مجري النیل عند 
موقع العاصمة منف؛ فابتكروا طریقة لحفظ ھدر الماء فأقام الملك جسرین للنیل علي طول مجراه لیمنع میاھھ من أن 
تطغي علي شواطئھ دون اإلستفادة، إال أنھ وجد ھذا األمر شاقًا ال یقوي علي تنفیذه لذا عمد على أن یقصر جھوده علي 
أحد الجسرین فقط وبدأ بالجسر األیسر حیث العمار وترك الضفة الیمنى یطغى علیھا میاه النیل، وقامت أمامھ بعد ھذه 
الخطوة صعوبة توصیل میاه الفیضانات الواطئة إلي األراضي المنخفضة البعیدة عن مجري النیل فشق الترع خالل 
أراضي الشواطئ العالیة إلیصال المیاه إلي تلك األراضي وأقام جسوًرا عمودیة علي جسر النیل لیمنع بھا فیضان المیاه 

علي مواطيء األراضي الشمالیة.
 وتعاقب الفراعنة بعد ذلك علي إقامة جسري النیل وشق الترع وتقسیم األرض الزراعیة حتي أنشأوا نظام ري الحیاض 
وتُعد ھذه أول خطوة لتنظیم الري الحوضي.. ومرت القرون علي ھذا الحال إلي أن قام الملك سیزوستریس أحد ملوك 
األسرة الثانیة عشرة بإنشاء جسر النیل األیمن إال أنھ خشي بعد إتمام الجسرین أن تمزقھما الفیضانات العالیة وتغرق 
البالد فرغب في االحتیاط لذلك بأن قام بتوصیل مجري النیل بالمنخفض الذي كان معروفًا ببحیرة موریس بمنخفض 
الفیوم لیصرف فیھ مازاد من میاه الفیضانات العالیة، وما لبث المصریون أن فكروا في العمل علي إعادة ھذه المیاه إلي 

مجري النیل ثانیة واإلستفادة بھا في الفترة التي یقل فیھا إیراد النھر.
 

بحیرة موریس  أقام خزان  الخزانات عندما  أنشأ  أول من  الثانیة عشرة  األسرة  ملك  الملك سیزوستریس  یُعد  وبذلك 
النھر عندما تھبط  إلي  المیاه  إعادة ھذه  ثم  الفیضان  لتخزین بعض میاه  ألفي سنة  بنحو  المیالد  قبل  الفیوم  بمنخفض 

مناسیبھ.

كما شید القدماء المصریین سد الَكفَرة وھو سد ركامي في وادي الجراوي في الصحراء الشرقیة بالقرب من حلوان، 
والذي أنشئ حوالي عام ۲٦۰۰ ق.م وقیل ۲٦٥۰ ق.م لیكون شاھًدا علي أن المصریین ھم أول من أنشأوا السدود وذلك 
للوقایة من السیول، ولالستفادة من میاه األمطار، وبھدف توفیر كم من میاه الشرب لعمال محاجر األالبستر الواقعة 
على مسافة أربعة كیلو مترات شرق موقع السد، وللتحكم في الفیضان، إضافة إلى أنھم أقاموا مقاییس النیل في أسوان 

وفي منف وفي أماكن أخري علي النھر.

إذ أن القدماء المصریین توقعوا حدوث الفیضانات مما دفعھم إلى بناء تلك المقاییس، وكان آخر منسوب میاه قدیم تم 
موقع  ذكر  ما  بحسب  ذلك  جاء  الضرائب،  وفرض  بالحصاد  للتنبؤ  واستخدم  الدلتا،  فى  كان  اكتشافھ 
الثالث قبل المیالد، وكانت تستخدم لمدة ألف سنة لحساب  messagetoeagle. وتم بناء مقیاس النیل فى القرن 

منسوب میاه النھر خالل الفیضان السنوي. 

تاریخ
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وقیل أن مقیاس النیل قد ُعثر علیھ بالقرب من مدینة حدیثة في المنصورة داخل مجمع معبد ألن القدماء المصریین كانوا 
یتوقعون دخول نھر النیل إلیھم.

وكان مقیاس النیل مصنوًعا من كتل الحجر الجیرى الكبیرة، وكان طولھ یصل ثمانیة أقدام، لذلك أدرج قائمة أسماء 
منحوتة مكتوبة باللغة الیونانیة على الحجر الجیرى .

وذكر عالم اآلثار "جاى سیلفرشتاین" من جامعة ھاواى، أن مقیاس النیل استخدم أیًضا كجھاز لحساب  الضریبة خالل 
الفترة الھلنستیة، وھى فترة فى التاریخ القدیم حیث كانت فیھا الثقافة الیونانیة تزخر بالكثیر من مظاھر الحضارة فى 

ذلك الحین.

وفي العصر اإلسالمي، تشیر المصادر العربیة إلى العدید من المقاییس التي أنشئت بمصر بعد الفتح  العربي لھا منھا: 
مقیاس انصنا في عھد معاویة بن أبي سفیان ( ٤۱-٦۰ ھ)، ومقیاس بحلوان أنشئ سنة ۸۰ھ في عھد عبدالعزیز بن 
مروان، كما بنى أسامة بن زید التنوفي عامل الخراج مقیاس في الروضة في  عھد الولید بن عبدالملك (۸٦ -۹٦ھ) 
سنة ۹۲ھ وقد أبطل سلیمان بن عبد الملك العمل بھ فأنشأ غیره في عام ۹۷ھ، أي بعد خمس سنوات، وفي سنة ۲٤۷ھ 
أمر الخلیفة المتوكل (۲۳۲–۲٤۸ھ) بإنشاء المقیاس الذي عرف بعدة أسماء منھا: المقیاس الھاشمي، المقیاس الجدید، 
المقیاس الكبیر،مقیاس الروضة.. و یذكر أن اسم الخلیفة المتوكل كان منقوًشا في شریط من الحجر یحیط بأعلى فوھة 

البئر.

وبتوالي السنین لم یشأ المصریون أن یتركوا األمور تجري في أعنتھا فبدأوا بصنع وسائل بدائیة  تمكنھم من التحكم 
في المیاه ورفعھا، ثم تطورت ھذه الوسائل عن طریق خبراء من مختلف الجنسیات حتي تمخضت عن وضع المبادئ 

األساسیة للري الذي تقدم في القرنین التاسع عشر والعشرین تقدًما  كبیًرا.

وفي مطلع القرن التاسع عشر حدث تطوًرا كبیًرا في علم الري والعلوم والفنون المتصلة بھ؛ فقد ُشیدت العدید من 
منشآت الري الكبرى والتي امتدت إلي مساحات شاسعة من األراضي البور حتي بلغت المساحة المروریة في العالم 

في نھایة ذلك القرن نحو ثمانیة وأربعون ملیون ھكتار.
 

وكان أبرز إنجازات الري في مصر في عھد محمد علي باشا أنھ بدأ بإقامة جسر علي ضفتي النیل وفرعیھ بعرض 
ستة أمتار وارتفاع مترین من جبل السلسلة حتي البحر المتوسط، وأقام جسور حول األراضي واألحواض والقباالت 
ونظم الري الحوضي، كما أنھ دعم الري الدائم بالوجھ البحري األمر الذي أحدث ثورة زراعیة توسعیة فزادت مساحة 
األراضي المنزرعة من ملیوني فدان إلي ۳٫٥ ملیون فدان عام ۱۸۱۱، ثم ارتفعت إلي ۳٫۸ ملیون فدان عام ۱۸۳۸ 
إذ أنھ أتاح لألرض أن تزرع ثالث مرات في الدورة الزراعیة بدالً من مرة واحدة وإثر ذلك تحول االقتصاد المصري 
إلي اقتصاد عالمي یوجھ انتاجھ إلي األسواق العالمیة وزادت صادرات مصر بشكل ملموس، كما أنھ أصلح الترع 
القائمة وحفر ترًعا جدیدة بطول ۱۲۸۷ كیلو متر، وأقام ثالثین قنطرة، وبدأ في إنشاء القناطر الخیریة، وأنشأ ۳۸ألف 
ساقیة وبذلك استطاع وقف زحف الصحراء علي الوادي، واستعان في تنفیذ تلك المشروعات بأربعمائة ألف فالح لمدة 
أربعة شھور كل عام، وقد بلغت أعمال الحفر التي قام بھا ھؤالء الفالحین ۱۲٦٫٥۳٦٫٦٤۷متًرا مكعبًا، وأعمال البناء 

۲٫۸۱٤٫۱٤۰ متًرا مكعبًا.
وفي الفترة من عام ۱۸٤۸ حتي عام ۱۸٥٤م أي في عھد عباس باشا توقفت مشاریع الري دون سبب ظاھر، ثم عادت 
الحكومة إلي االھتمام بھا فلم تتوقف عن تنفیذھا ألسباب ترجع في مجملھا إلي انعدام كلفتھا نتیجة السخرة وما كانت 
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وغیر للمسلمین  رسمیة  عطلة  الفطر  عید  إندونیسیا  في  الحكومة   تُعلن 
 المسلمین في عموم البالد، ویتزاور الناس في عید الفطر في إندونیسیا بعد
 أداء صالة العید، كما یتبادلون الھدایا، ویحصل الصغار على العیدیة في
لألطفال، الُمقتدر  یُعطیھ  المال  من  مبلغ  عن  عبارة  وھي  ملّون،   ظرف 
الجزر مناطق  معظم  في  والفعالیات  المھرجانات  تنظیم  إلى   باإلضافة 

PUT YOUR 
PHOTO HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.

 ترسم الفتیات في الھند الحنة على أیدیھن وأرجلھن قبل حلول العید بلیلة،
كما بأیام،  العید  قدوم  قبل  وتزیینھا  المنازل  تنظیف  إلى  النساء  تعمد   كما 

تُصنع حلوى العید في الھند وأشھر أصنافھا الشعیریة

المواصفات الفنیة ألعمال المساحة والخرائط

إندوني

PUT YOUR 
PHOTO HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.

المالبس یجھزون  حیث  بأسبوعین؛  قدومھ  قبل  للعید  المصریون   یحضر 
الستقبال لتتھیأ  والمساجد؛  الطرق  ویزینون  البیوت  وینظفون   الجدیدة 
والحلویات الشھیة  األطعمة  خاللھا  وتُعَّد  بالعید،  والمھنئین   األقارب 

"واألطباق الرئیسة، ومن أھم تلك الحلویات "كعك العید

مصر

الھند



تاریختاریخ الرى في دول العالم عبر العصور

تتیحھ من قوة عمل مجانیة، ففي عھد سعید باشا انتھي العمل بالقناطر الخیریة خالل سنة ۱۸٦۱م .
أما في عھد الخدیو إسماعیل فقد أراد أن یتبع خطوات جده الذي رأي ثمرة جھود التي بذلھا في العنایة بالشئون الزراعیة 
فأمر في سنة ۱۸۷۳ بحفر ترعة اإلبراھیمیة التي تعد من أكبر الترع الموجودة في العالم وكان الغرض من إنشائھا في 
بادئ األمر إمداد مزارع القصب الخدیویة بالمیاه مدة الصیف ثم استعملت بعد حفرھا في ري مساحة صیفیة قدرھا نحو
ثمانیة آالف وأربعمائة میل،  لقد ُحفرت ترع بطول  ٦۹۰٫۰۰۰فدان وأخري حوضیة مساحتھا نحو٤۲۰٫۰۰۰فدان 
الري  من  كبیرة  مساحات  وتحولت  الخیریة،  القناطر  وفي سنة ۱۸۸٦أصلحت  قنطرة،  أربعمائة وعشرون  وأقیمت 
الحوضي إلي الري الدائم،وأنشئت شبكة جدیدة من المصارف، وبدأ في إنشاء قناطر أسیوط وخزان أسوان عام ۱۸۹۸.

المنشآت  إقامة  في  المستخدمة  واآلالت  المواد  وفي  الري  علوم  في  كبیًرا  تقدًما  والعشرین  الواحد  القرن  وشھد 
الھیدرولیكا  علوم   في  جدیدة  نظریات  استخدمت  فقد  الحقول؛  في  وتوزیعھا  المیاه  رفع  وسائل  وفي  الھیدرولیكیة 
ومیكانیكا الموائع والصرف والمنشآت الھیدرولیكیة وبتطبیق تلك النظریات ُحلت الكثیر من   مشاكل الري والصرف 

آنذاك كاإلطماء والنحر.

البخر من  لتقلیل  والخزانات ومواد أخري  الري  قنوات  لتبطین  لإلنشاءات ومواد مختلفة  استحدثت مواد جدیدة  كما 
سطوح الخزانات، كما ظھرت وسائل الري بالرش والري بالتنقیط لترشید استخدام میاه الري واستحدثت مواد كیمیائیة 
لمقاومة الحشائش المائیة التي تنمو في مجاري الري والصرف والتي تعمل على إعاقة سیر الماء بھا وتتسبب في إھدار 
من  كثیر  حل  في  الكمبیوتر  واستخدام  الري  أعمال  في  األوتوماتیكي  التحكم  وسائل  ..وظھرت  منھ  كبیرة  كمیات 
المعضالت، كما استخدم نظام التلیمتري في رصد وتسجیل البیانات المائیة والمناخیة لألنھار وشبكات الري وإبالغھا 

مباشرة للمحطات المركزیة. وفي ھذا السیاق فقد تلقي السید الدكتور وزیر الموارد المائیة والري عام ۲۰۱۷م 
تقریًرا بشأن قیام الوزارة ممثلة في اإلدارة المركزیة لنظم الرصد واإلتصاالت " التلیمتري" والمركز 

القومي لبحوث المیاه لتصنیع أول مجمع بیانات مصري الصنع واستحداث نظام معلومات خاص باإلدارة الذكیة للموارد 
المائیة من خالل منحة مقدمة من الجھاز القومي لتنظیم اإلتصاالت بمبلغ ۱٫٤۳٥ملیون جنیھ بالتعاون مع إحدي جھات 

التصنیع المحلیة.

التشغیل في  مصر،  العمل الحقلي تحت ظروف  البیانات المصري الصنع قادًرا علي  تجدر اإلشارة إلي أن مجمع 
وجاري الحصول علي شھادات الجودة، حیث یتیح نظام معلومات موحد للموارد المائیة مرتبط 

بالبیانات الواردة من مواقع منظومة التلیمتري، والذي یمكن استخدامھ جنبًا إلي جنب مع نظام دعم اتخاذ  القرار لإلدارة 
الذكیة للموارد المائیة في جمھوریة مصر العربیة، وما یتطلبھ من تنفیذ قواعد بیانات  ونظام إدارة لھذه البیانات.

 وعلي ھذا تتضح الجھود العظیمة التي أحدثت من قبل المصریین القدماء وحتي عصرنا الحالي، وما  آلت إلیھ الظروف 
ومحاوالتھم المستفیضة بشأن الحفاظ علي قطرة المیاه من خالل إحداث أو إنشاء قنوات وقناطر وجسور وشق ترع 

وما إلي ذلك، وتم ذكر ھذه األمور بإیجاز شدید ..

۱٤



قاموس

 خزان
Reservoir 

   جسر
Bridge

ري بالغمر
Flow Irrigation

 نظام رى
Irrigation System

 رى بالرش
Sprinkler Irrigation

رى بالتنقیط
Drip irrigation

ترجمة
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آیة وتفسیر 

ِلَك َآلیَةً ِلّقَْوٍم یَْسَمعُوَن" ُ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحیَا بِِھ اْألَْرَض بَْعَد َمْوتَِھا ۚ إِنَّ فِي َذٰ "َو�َّ
سورة النحل آیة رقم ٦٥

التفسیر باللغة العربیة:

یبین هللا عز وجل أنھ أنزل من السماء أي السحاب ماًء لیحیي بھا األرض بعد موتھا..واآلیة الكریمة توضح كمال القدرة 
اإللھیة.

ِلَك َآلیَةً ِلّقَْوٍم یَْسَمعُوَن " حیث أن السمع ھنا بالقلب ال باآلذان فإنھا ال تعمى األبصار ولكن  وقول هللا تعالى: إِنَّ فِي َذٰ
تعمى القلوب التي في الصدور. 

INTERPRETATION IN ENGLISH:

And it is Allah Who sends down rain-water from the floor of the vault of heaven 
wherewith He revives the earth after it has suffered death. This is indeed 
emblematic of Almightiness; food for thought that is taken by those who are 
disposed to listen.

INTERPRÉTATION EN FRANÇAIS:

Dieu a fait descendre du ciel une eau par laquelle Il a fait revivre la terre après sa 
mort. Certes, il y a là un signe pour ceux qui savent entendre.

تفسیر من القرأن

۱٦



بیان فضیلة الصبر؛ فقد صبر نوح علیھ السالم في دعوتھ حینما لَبِث في قومھ ألف سنة إّال خمسین عاًما.
 ِ فضیلة ِذكر هللا وحمده، واالستعانة بھ في حركات اإلنسان، وتقلُّباتھ جمیعھا، قال تعالى: (َوقَاَل اْرَكبُوا فِیَھا بِْسِم �َّ

ِبّ أَنِزْلنِي  َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا)، وكذلك سؤال هللا البركة عند نزول األماكن ودخول المساكن ، قال تعالى: (َوقُل رَّ
بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر اْلُمنِزِلیَن) . ُمنَزًال مُّ

الِعبَر الُمستفادة من قّصة سیّدنا نوح:

بعد ان یئس نبي هللا نوح علیھ السالم من أن یؤمن بھ من أھلھ علم من هللا عز وجل أن ھؤالء سوف یھلكوا بالطوفان 
وبناء على ذلك الحكم أمر هللا نبیھ بأن یقدم على صناعة سفینة كبیرة من أجل النجاة من الطوفان، وقد قام سیدنا نوح 
بغرس األشجار وزراعتھا حتى یتمكن من صناعة السفینة وقد كان سیدنا نوح نجاًرا وقد كان ماھًرا في العمل الخاص 
بھ، وقد توجھ بجمع الكثیر من ألواح الخشب من أجل صنع تلك السفینة الكبیرة، وقد أقدم الكثیر من آمن بدعوة نبي هللا 
نوح علیھ السالم بمساعدتھ في بناء تلك السفینة الكبیرة ولم تكن تلك السفینة كغیرھا من السفن فقد كانت عبارة عن ثالثة 
طوابق كبیرة الحجم، وقد اھتم المؤمنین بكافة التفاصیل الخاصة بالسفینة من دق المسامیر وحمل األلواح وغیرھا من 
األعمال التي تطلبت الكثیر من الوقت والمجھود، وقد ظل الكافرین یستھزئون من العمل الذي یقوم بھ سیدنا نوح ومن 
آمن معھ من قومھ حتى انتھى من بنائھا، وقد قام سیدنا نوح خالل بناء تلك السفینة من بناء أقفاص من أجل الحیوانات 
المتوحشة وبعد االنتھاء منھا وجمع الحیوانات واالستعداد التام لركوب السفینة انتظر سیدنا نوح ومن معھ أمر هللا وھو 
الطوفان العظیم. وقد جعل هللا فوران الماء عالمة على مجيء أمره، وقد أمر هللا نوًحا أن یحمل على السفینة من كّل 
شيء حيٍّ زوَجین ذكًرا وأنثى، ولقد استغرق بناء تلك السفینة الكثیر من الوقت حیث أكد الكثیر من المؤرخین على ان 
تلك السفینة الكبیرة التي تتكون من ثالثة طوابق والتي تتضمن الكثیر من التفاصیل قد استغرقت من ۸۰ وحتى ۱۰۰ 
عام فقد أقدم سیدنا نوح على زراعة األشجار التي یحتاج لھا من أجل بناء تلك السفینة الكبیرة وقد انتظر كثیًرا حتى 
تبدأ تلك األشجار في النمو والحصول على ألواح من الخشب وعلى الرغم من مساعدة المؤمنین لھ في عملیة البناء إال 
أنھا قد استغرقت الكثیر من الوقت من أجل الحصول على تلك السفینة المثالیة ولم یثبت عدد الذین ُحِملوا على السفینة 
في الكتاب أو السنّة، ثم أبحرت سفینة نوح بھم عبر المیاه المرتفعة تدفعھا الریح الشدیدة ُمشّكلة بذلك ما یُشبھ الجبال 
في ُعلّوھا وعظمتھا، وُرِوي عن ابن كثیر أّن طول الماء بلغ خمسة عشر ذراًعا كما ورد عند أھل الكتاب، بینما ورد 
في روایة أخرى أنّھ بلَغ ثمانین ذراًعا. ویُشار إلى أّن سفینة نوح علیھ السالم كانت مصنوعة من األخشاب، قال تعالى: 
(َوَحَمْلنَاهُ َعلَٰى َذاِت أَْلَواحٍ َوُدُسٍر)؛ فقد بدأ نوح علیھ السالم صناعة السفینة بأمر هللا تعالى لھ؛ حیث جلب األخشاب، 
وَصنع من ماّدتھا األلواح، ثّم وضع األلواح بجانب بعضھا البعض، وثبّتھا بالدسر أي المسامیر، وكان قومھ كلّما َمّروا 
ن قَْوِمِھ َسِخُروا ِمْنھُ ۚ  علیھ یسخرون منھ؛ لُصنعھ السفینة على الیابسة، قال تعالى: (َویَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیِھ َمَألٌ ِمّ
قَاَل إِن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُروَن)، وتجدر اإلشارة إلى أّن زوجة نوح وابنھ كانا مّمن تخلَّف عن ركوب 
السفینة بسبب ُكفرھم وعصیانھم لنبیّھم؛ حیث دعا نوح علیھ السالم ابنھ إلى ركوب السفینة قبل أن تُبحر في المیاه، 
وكانت دعوتھ البنھ لعدم یقینھ من كونھ أحد الكافرین الذین كتب هللا علیھم الغرق في الطوفان ظانّاً بعودتھ عن الكفر، 
وقِیل إنّھ كان یأمل من ابنھ أن یراجع نفسھ فیلتحق بالمؤمنین في السفینة ویترك الكافرین إّال أنّھ رفض االستجابة لنداء 
أبیھ باالنضمام إلیھ، والتجأ إلى الَمعزل الذي ظنَّ أنّھ سیحمیھ من الطوفان بعیًدا عن أھل اإلیمان ُمعتقًدا أنّھ سینجو، إّال 
أنّھ ال عاصم من أمر هللا في ھذا الیوم العصیب سوى من َكتب هللا لھ النجاة برحمتھ، وقد أنقذت تلك السفینة كل من 
آمن مع سیدنا نوح علیھ السالم وقد ظل سیدنا نوح ومن معھ في الطوفان ووسط األمطار طوال ٦ أشھر متتالیة حتى 
جاء أمر هللا عز وجل وقد انحسرت المیاه عن الیابسة شیئًا فشیئًا باإلضافة إلى توقف السماء عن األمطار وبعدھا ھبط 
سیدنا نوح من السفینة وأقدم على إطالق سراح الطیور والحیوانات التي كانت معھ على متن السفینة طوال تلك الفترة 
وقد تفرقت تلك الحیوانات في األرض ویذكر أن الطوفان قد كان في جزء واحد من األرض وقد نزل المؤمنین إلى 
األرض بعدھا وبمجرد نزول سیدنا نوح علیھ السالم إلى األرض قام بوضع جبھتھ على األرض وقد سجد إلى هللا عز 

وجل شاكًرا.. 

أعظم سیدنا نوح علیھ السالم
شخصیة 
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المھندس / أحمد على كمال.
                        

الفترة من ۱۹۷۴ إلى ۱۹۷۵

مولده – ونشأتھ - ومناصبھ:
من موالید عام ۱۹۱۲م.

حصل على بكالوریوس الھندسة عام ۱۹۳۵م.
العمومیة بمجرد تخرجھ فى تخطیط  بأعمال وزارة األشغال  بادر   -
وتصمیم األعمال المرتبطة بتحویل الحیاض إلى الرى الدائم حتى عام 

۱۹۳۹م.
- ثم انتقل بعدھا إلى العمل بمصلحة الشئون البلدیة والقرویة من عام 

۱۹۳۹ حتى عام ۱۹۴۱م.
- كان سكرتیًرا فنیًا بمكتب وزیر األشغال من عام ۱۹۴۱ حتى عام 
الوجھ  لرى  العام  المفتش  لمكتب  فنیًا  مدیًرا  اصبح  وبعدھا  ۱۹۴۵م 
البحري بنفس الوزارة من عام ۱۹۴۵ حتى عام ۱۹۵۳ وانتقل بعدھا 

إلى مكتب الوزیر من عام۱۹۵۳ حتى عام  ۱۹۵۸م.
- كان وكیًال لوزارة األشغال المركزیة وسكرتیًرا عاًما بنفس الوزارة 
عام۱۹۶۲م  ۱۹۵۸حتى  عام  من  سوریا  مع  الوحدة  أثناء  بمصر 

واصبح الوكیل الدائم للوزارة من عام ۱۹۶۲حتى عام ۱۹۶۸م.
- ُعین رئیس مجلس ادارة الجھاز التنفیذي لمشروعات التوسع على 

میاه السد العالي في عام ۱۹۶۸م.
- ُعین رئیس إدارة الھیئة المصریة العامة لمشروعات الصرف حتى 

عام ۱۹۷۲م.

انجازاتھ:
- من أھم اعمالھ وضع حجر األساس لمحطتى محوالت كفر الشیخ 
ومحطة طلمبات ۸ االعال و حجر األساس لمشروعات تحویل ترعة 
حجر  وضع  كذلك  األولى  الدرجة  من  مالحیة  ترعة  إلى  النوباریھ 
األساس لمحطتى صرف ساقوال، و تخدم (۵۰) ألف فدان و كالھما 
وھویس  لقنطرة  كذلك  األساس  حجر  أرسى  كما  المنیا  محافظة  فى 

ترعة اإلسماعیلیة.  
- قام بتدشین أول كراكة تتم صناعتھا بأید مصریة كما قام بتدشین أول 
وحدة مائیة لبناء السدود و الكبارى وتقویة الجسور بحمولة ۳۰۰ طن 

بأید مصریة فى ورش الرى بإمبابة.  
لھ نشاط اجتماعي واسع، كما لھ اھتمامات بالتاریخ االسالمى وتراث 
فقد انشأ المركز االسالمي التعلیمي العالمي باالسماعیلیة وكان عضًوا 

ومقرًرا لمجلس أمنائھ.

مؤلفاتھ:
كتاب ضبط وتوزیع میاه النیل مع المھندس/ عبد السالم ھاشم

 توفى فى ۲٦فبرایر۲۰۰۰م

شخصیاتشخصیات اثرت الري المصري
ھامة 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.
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وغیر للمسلمین  رسمیة  عطلة  الفطر  عید  إندونیسیا  في  الحكومة   تُعلن 
 المسلمین في عموم البالد، ویتزاور الناس في عید الفطر في إندونیسیا بعد
 أداء صالة العید، كما یتبادلون الھدایا، ویحصل الصغار على العیدیة في
لألطفال، الُمقتدر  یُعطیھ  المال  من  مبلغ  عن  عبارة  وھي  ملّون،   ظرف 
الجزر مناطق  معظم  في  والفعالیات  المھرجانات  تنظیم  إلى   باإلضافة 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.

 ترسم الفتیات في الھند الحنة على أیدیھن وأرجلھن قبل حلول العید بلیلة،
كما بأیام،  العید  قدوم  قبل  وتزیینھا  المنازل  تنظیف  إلى  النساء  تعمد   كما 

تُصنع حلوى العید في الھند وأشھر أصنافھا الشعیریة

المواصفات الفنیة ألعمال المساحة والخرائط

إندوني
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.

المالبس یجھزون  حیث  بأسبوعین؛  قدومھ  قبل  للعید  المصریون   یحضر 
الستقبال لتتھیأ  والمساجد؛  الطرق  ویزینون  البیوت  وینظفون   الجدیدة 
والحلویات الشھیة  األطعمة  خاللھا  وتُعَّد  بالعید،  والمھنئین   األقارب 

"واألطباق الرئیسة، ومن أھم تلك الحلویات "كعك العید

مصر

الھند

أبطال فى العزل
الموت..  یحاربون  كورونا..  یواجھون 

ویزرعون األمل
األطقم الطبیة : لن نترك أماكنا قبل القضاء 

على الفیروس.. وحیاتنا فداًءا لمصر
الجیش  جنود  یقف  المواجھة  خط  على 
قد  مرئى  غیر  عدًوا  یحاربون  األبیض 
على  صامدون  لكنھم  ویقتلھم  یصیبھم 
بھم  یلحق  قد  بما  عابئین  غیر  الجبھة 
زال  ما  فیروس  جراء  من ضرر  وأسرھم 

یعالجون  العزل،  مستشفیات  جدران  خلف  یقفون  مصر  وممرضوا  أطباء  أجمع..  للعالم  مجھوًال 
مصابین بوباء كورونا في أكثر من ۹ مستشفیات من أصل ۳۰ مستشفى خصصت إلى اآلن الستقبال 
المصابین بكورونا، یحرصون على حیاة مرضاھم وحیاتھم أیًضا حتى ال تنھار المنظومة الصحیة 
فیتبعون اإلجراءات الوقائیة حتى ال ینتقل إلیھم الفیروس، وطرق انتقالھ محل خالف وجدل، بخالف 
أطقم طبیة أخرى في جمیع المستشفیات تستقبل یومیًا المئات من حاالت االشتباه باإلصابة یجرون 

لھم الفحوصات الطبیة الالزمة وحال ثبوت اإلصابة بالفیروس یتم تحویلھم إلى حصون العزل.

الجندي رئیس قسم  الدكتور/ محمد فرید  الوطني  الواجب  ورحم هللا شھید 
الصحیة  بالرعایة  القلب  استشارى  وكان  للقلب،  القومي  بالمعھد  القلب 

لوزارة الموارد المائیة  والري.

صحةجیش مصر األبیض 



ما ھو فیروس كورونا؟
فیروسات كورونا ھى ساللة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان، ومن المعروف أن عدًدا من فیروسات كورونا تسبب لدى البشر 
أمراض تنفسیة تتراوح حدتھا من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة (میرس) والمتالزمة التنفسیة الحادة 

الوخیمة (سارس)، ویسبب فیروس كورونا الُمكتشف مؤخًرا مرض كوفید-۱۹

ما ھو مرض كوفید-۱۹؟
مرض كوفید-۱۹ ھو مرض معٍد یسببھ آخر فیروس تم اكتشافھ من ساللة فیروسات كورونا، ولم یكن ھناك أى علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء 

تفشیھ في مدینة ووھان الصینیة في دیسمبر ۲۰۱۹م وقد تحّول كوفید-۱۹ اآلن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلدان العالم.

ما ھي أعراض مرض كوفید-۱۹؟
تتمثل األعراض األكثر شیوًعا لمرض كوفید-۱۹ في  الحمى واإلرھاق والسعال الجاف، وتشمل األعراض  األخرى األقل شیوًعا ولكن قد یُصاب بھا بعض  

المرضى: اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،  والصداع، والتھاب الملتحمة، وألم الحلق، واإلسھال،  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح جلدي  أو تغیر لون 
أصابع الیدین أو القدمین، وعادة ما  تكون ھذه األعراض خفیفة وتبدأ بشكل تدریجي،  ویصاب بعض الناس بالعدوى دون أن یشعروا إال  بأعراٍض خفیفة جًدا. 

ویتعافى معظم الناس (نحو ۸۰٪) من المرض دون  الحاجة إلى عالج خاص، ولكن األعراض تشتد  لدى شخص واحد تقریبًا من بین كل ۵ أشخاص  مصابین 
بمرض كوفید-۱۹ فیعاني من صعوبة في  التنفس. وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخیمة  بین المسنین واألشخاص المصابین بمشاكل صحیة  أخرى مثل ارتفاع 
ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة  أو السكري أو السرطان، وینبغي لجمیع األشخاص  أیا كانت أعمارھم، التماس العنایة الطبیة فوًرا إذا  أصیبوا بالحمى أو السعال 
المصحوبین بصعوبة في  التنفس-ضیق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو  فقدان القدرة على النطق أو الحركة، ویوصى قدر  اإلمكان باالتصال بالطبیب أو بمرفق 

الرعایة  الصحیة مسبقًا لیتسنى توجیھ المریض إلى العیادة  المناسبة.  

ماذا أفعل إذا كنت مصابًا بأعراض كوفید-۱۹ ومتى ینبغي أن التمس الرعایة الطبیة؟
إذا كانت أعراضك خفیفة من قبیل الكحة البسیطة أو الحمى الطفیفة فال حاجة عموًما إلى طلب الرعایة الطبیة، إلزم المنزل واعزل نفسك وراقب أعراضك، واتبع 

اإلرشادات الوطنیة عن العزل الذاتي.
أما إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أو بألم/ضغط في الصدر، اتصل بالطبیب مسبقًا إن أمكن، لیتسنى لھ إرشادك إلى المرفق الصحي المناسب.. التمس الرعایة 

الطبیة على الفور.

كیف ینتشر مرض كوفید-۱۹؟
یمكن أن یلقط األشخاص عدوى كوفید-۱۹ من أشخاص آخرین مصابین بالفیروس، وینتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طریق القُطیرات 
الصغیرة التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید-۱۹ من أنفھ أو فمھ عندما یسعل أو یعطس أو یتكلم، وھذه القطیرات وزنھا ثقیل نسبیًا، فھى ال تنتقل إلى مكان 
بعید وإنما تسقط سریعًا على األرض، ویمكن أن یلقط األشخاص مرض كوفید-۱۹ إذا تنفسوا ھذه القُطیرات من شخص مصاب بعدوى الفیروس، لذلك من المھم 
الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل (۳ أقدام) من اآلخرین، وقد تحط ھذه القطیرات على األشیاء واألسطح المحیطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض 
األبواب ودرابزین الساللم، ویمكن حینھا أن یصاب الناس بالعدوى عند مالمستھم ھذه األشیاء أو األسطح ثم لمس أعینھم أو أنفھم أو فمھم. لذلك من المھم غسل 

المواظبة على غسل الیدین بالماء والصابون أو تنظیفھما بمطھر كحولي لفرك الیدین

ھل یمكن التقاط عدوى كوفید-۱۹ من شخص ال تظھر علیھ أعراض المرض؟
تنتشر عدوى كوفید-۱۹ أساًسا عن طریق القطیرات التنفسیة التي یفرزھا شخص یسعل أو لدیھ أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب، ولكن العدید من األشخاص 
المصابین بعدوى كوفید-۱۹ ال تظھر علیھم سوى أعراض خفیفة جًدا، وینطبق ذلك بشكل خاص في المراحل األولى من المرض، ویمكن بالفعل التقاط العدوى 

من شخص یعاني من سعال خفیف وال یشعر بالمرض.
وتشیر بعض التقاریر إلى أن الفیروس یمكن أن ینتقل حتى من األشخاص الذین ال تظھرعلیھم أى أعراض، ولیس معروفًا حتى اآلن مدى انتقال العدوى بھذه 

الطریقة.

كیف یمكن لنا حمایة اآلخرین وحمایة أنفسنا من العدوى إذا لم نكن نعلم من مصاب بھا؟
إن الحرص على ممارسة نظافة الیدین والجھاز التنفسي مھمة في جمیع األوقات وھى أفضل طریقة لحمایة نفسك واآلخرین.

حافظ على مسافة متر واحد على األقل (۳ أقدام) بینك وبین اآلخرین قدر اإلمكان، وھي مسألة مھمة بشكل خاص إذا كنت تقف قرب شخص یسعل أو یعطس، 
وبما أن بعض األشخاص المصابین بالعدوى قد ال تظھر علیھم األعراض بعد أو لدیھم أعراض خفیفة فقط، فإن الحفاظ على مسافة متباعدة عن الجمیع ھو فكرة 

جیدة إذا كنت في منطقة یسري فیھا مرض كوفید-۱۹

ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت عن قرٍب شخًصا مصابًا بكوفید-۱۹؟
إذا كنت قد خالطت عن قرٍب شخًصا مصابًا بكوفید-۱۹ فقد تكون العدوى قد انتقلت إلیك أیًضا

والمخالطة القریبة تعني أنك تعیش مع شخص مصاب بالمرض أو كنت معھ في نفس المكان على مسافة تقل عن متر واحد (۳ أقدام)، وعلیك باتباع النصائح 
التالیة:إذا شعرت بالتوعك ولو بأعراض خفیفة جًدا مثل الحمى الخفیفة أو األوجاع، فعلیك أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل.

حتى إذا اعتقدت أنك لم تتعرض لإلصابة بعدوى كوفید-۱۹ ولكن ظھرت علیك ھذه األعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك.
 تزداد احتماالت انتقال العدوى في المراحل األولى من المرض عندما تكون األعراض خفیفة، لذلك من المھم جًدا أن تعزل نفسك مبكًرا.

 إذا لم تظھر علیك أي أعراض ولكنك خالطت شخًصا مصابًا بالعدوى، فالزم الحجر الصحي لمدة ۱۴ یوًما.
إذا تأكدت (بالفحص المختبري) إصابتك بعدوى كوفید-۱۹؛ فعلیك أن تعزل نفسك لمدة ۱۴ یوًما حتى بعد تالشي األعراض كإجراء احتیاطي فلیس معروفًا على 

وجھ الدقة حتى اآلن المدة التي یظل فیھا الشخص معدیًا بعد تعافیھ من المرض، اتبع اإلرشادات الوطنیة بشأن العزل الذاتي.

ما الذي یعنیھ العزل الذاتي؟
العزل الذاتي إجراء مھم یطبقھ األشخاص الذین تظھرعلیھم أعراض كوفید-۱۹ لتجنب نقل العدوى لآلخرین في المجتمع بما في ذلك أفراد عائلتھم.

والمقصود بالعزل الذاتي ھو عندما یعاني الشخص المصاب بالحمى أو السعال أو غیر ذلك من أعراض مرض كوفید-۱۹ یلتزم بیتھ ویمتنع عن الذھاب إلى العمل 

صحةمرض فیروس كورونا (كوفید-۱۹)
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صحة

أو المدرسة أو األماكن العامة، وھذا العزل یمكن أن یحدث بشكل طوعي أو یستند إلى توصیة من مقدم الرعایة الصحیة.
 اختر للعزل غرفة منفصلة واسعة وجیدة التھویة مزودة بمرحاض ولوازم تنظیف الیدین، وإذا لم تتوفر غرفة منفصلة فباعد بین أسّرة النوم مسافة متر واحد 

على األقل.
 حافظ على مسافة متر واحد على األقل من اآلخرین.

. راقب أعراضك بشكل یومي
. اعزل نفسك ۱۴ یوًما حتى لو شعرت أنك بصحة جیدة

 إذا ظھرت لدیك أعراض الصعوبة في التنفس فاستشر طبیبك على الفور، واتصل ھاتفیًا أوًال إن أمكن.
 حافظ على إیجابیتك وحیویتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك بالھاتف أو عبر اإلنترنت، أو بممارسة بعض التمارین الریاضیة في المنزل.

ما ھو الفرق بین العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي والتباعد الجسدي؟
الحجر الصحي یعني تقیید األنشطة وعزل األشخاص غیر المرضى ھم أنفسھم ولكنھم ربما تعّرضوا لإلصابة بعدوى كوفید-۱۹، والھدف ھو منع انتشار 

المرض في الوقت الذي ال تكاد تظھر أى أعراض على الشخص.
أما العزل فیعني عزل األشخاص المرضى الذین تظھر علیھم أعراض كوفید-۱۹ ویمكنھم نقل عدواه، لمنع انتشار المرض.

ویعني التباعد الجسدي االبتعاد عن اآلخرین جسدیًا. وتوصي منظمة الصحة العالمیة باالبتعاد عن اآلخرین مسافة متر واحد (۳ أقدام) على األقل، وھى توصیة 
عامة یتعین على الجمیع تطبیقھا حتى لو كانوا بصحة جیدة ولم یتعرضوا لعدوى كوفید-۱۹

ھل یمكن أن یُصاب األطفال والمراھقون بمرض كوفید-۱۹؟
تشیر البحوث إلى أن احتماالت إصابة األطفال والمراھقین بعدوى كوفید-۱۹ وإمكانیة نشرھم للعدوى ال تختلف عن الفئات العمریة األخرى.

وینبغي أن یتبع األطفال والمراھقون نفس اإلرشادات عن الحجر الصحي الذاتي والعزل الذاتي إذا تعرضوا لخطر اإلصابة بالعدوى أو إذا ظھرت علیھم 
أعراضھا، ومن المھم بشكل خاص أن یتجنب األطفال مخالطة كبار السن واآلخرین األكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات المرض الوخیمة. 

كیف یمكنني حمایة نفسي ومنع انتشار المرض؟
یمكنك الحد من احتماالت إصابتك بعدوى كوفید-۱۹ أو نشرھا باتخاذ بعض االحتیاطات البسیطة،

 واظب على تنظیف یدیك جیًدا بفركھما بمطھر كحولي للیدین أو بغسلھما بالماء والصابون لمدة عشرون ثانیة.
. حافظ على مسافة متر واحد (۳ أقدام) على األقل بینك وبین اآلخرین

. تجنب األماكن المزدحمة
تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك .

 تأكد من اتّباعك أنت والمحیطین بك ممارسات النظافة التنفسیة الجیدة، ویعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بثني المرفق أو بمندیل ورقي عند السعال أو العطس، 
تخلص من المندیل بعد استعمالھ فوًرا.

 إلزم المنزل واعزل نفسك حتى لو كانت لدیك أعراض خفیفة مثل السعال والصداع والحمى الخفیفة إلى أن تتعافى، اطلب من شخص آخر أن یحضر لك 
مشتریاتك، وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل، ضع كمامة لتجنب نقل العدوى إلى اآلخرین .  

 إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعایة الطبیة واتصل بمقدم الرعایة إن أمكن قبل التوجھ إلیھ، واتّبع توجیھات السلطات الصحیة 
المحلیة.

 ھل ھناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفید-۲۰۱۹؟
في حین قد تریح بعض العالجات الغریبة أو  التقلیدیة أو المنزلیة من بعض أعراض كوفید-۱۹ أو  تخففھا، فال توجد حالیًا أدویة ثبت أن من شأنھا  الوقایة من 

ھذا المرض أو عالجھ، وال توصي المنظمة  بالتطبیب الذاتي بأي أدویة بما في ذلك المضادات  الحیویة سواء على سبیل الوقایة من مرض كوفید-  ۱۹ أو 
معالجتھ، غیر أن ھناك عدة تجارب سریریة  جاریة تتضمن أدویة غربیة وتقلیدیة معًا.  

ھل توصي منظمة الصحة العالمیة بارتداء كمامات طبیة لتجنب نشر عدوى كوفید-۱۹؟
ال توجد أدلة حالیًا تؤید أو تنفي جدوى ارتداء الكمامات (الطبیة أو غیرھا) من األشخاص األصحاء في المجتمع عموًما، غیر أن المنظمة تعكف على دراسة 

المعارف العلمیة السریعة التطور بشأن الكمامات وتحّدث إرشاداتھا في ھذا الشأن بشكل مستمر. 
یوصى بارتداء الكمامات الطبیة أساًسا في مرافق الرعایة الصحیة، ولكن یمكن النظر في استخدامھا في ظروف أخرى أیًضا، وینبغي أن یقترن استخدام 

الكمامات الطبیة بالتدابیر الرئیسیة األخرى للوقایة من العدوى ومكافحتھا مثل نظافة الیدین والتباعد الجسدي.

كیف ترتدي الكمامة على النحو الصحیح؟
إذا قررت أن ترتدي كمامة فاتبع اإلرشادات التالیة: 

قبل لمس الكمامة نظف یدیك بفركھما بمطھر كحولي أو بغسلھما بالماء والصابون.
. تفقد الكمامة وتأكد من خلوھا من الشقوق والثقوب

. حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشریط المعدني)
. تأكد من توجیھ الجھة الصحیحة من الكمامة إلى الخارج (الجھة الملونة)

. ضع الكمامة على وجھك، اضغط على الشریط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة لیتخذ شكل أنفك
. اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك

.  ال تلمس الكمامة ما دمت ترتدیھا للحمایة بعد االستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشریط المطاطي من خلف األذنین مع الحرص على إبعادھا عن وجھك 
ومالبسك لتجنب مالمسة أجزاء الكمامة التي یحتمل أن تكون ملوثة. تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برمیھا في سلة مھمالت مغلقة، ال تستخدم الكمامة 

المستعملة مرة أخرى. نظف یدیك بعد مالمسة الكمامة أو رمیھا، إما بفركھما بمطھر كحولي أو بغسلھما بالماء والصابون إذا كانتا متسختین بوضوح.
تذّكر أن استخدام الكمامة لیس بدیًال عن الطرق األخرى األكثر فعالیة لحمایة نفسك واآلخرین من عدوى كوفید-۱۹، مثل المواظبة على غسل الیدین وتغطیة 

الفم واألنف بثني المرفق أو بمندیل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (۳ أقدام) على األقل بینك وبین اآلخرین.

مرض فیروس كورونا (كوفید-۱۹)

۲۱



صحة

ھل یمكن أن أُصاب بعدوى كوفید-۱۹ عن طریق حیوانات ألیفة أو أي حیوانات أخرى؟
أظھرت االختبارات التشخیصیة نتائج إیجابیة تؤكد إصابة العدید من الكالب والقطط (القطط المنزلیة والنمور) بعدوى كوفید-۱۹ بعد مخالطتھا أشخاًصا 

مصابین بالعدوى إضافة إلى ذلك، وتبیّن في ظروف مختبریة أن كالً من القطط لدیھا القدرة على نقل العدوى إلى حیوانات أخرى من نفس الفصیلة غیر أنھ ال 
توجد بیّنات تدل على قدرة ھذه الحیوانات على نقل مرض كوفید-۱۹ إلى البشر والتسبب في انتشاره. فعدوى كوفید-۱۹ تنتشر بشكل رئیسي عن طریق 

القطیرات التي یفرزھا الشخص المصاب بالعدوى عندما یسعل أو یعطس أو یتكلم.

ما ھي مدة بقاء الفیروس على األسطح المختلفة؟
أھم ما ینبغي معرفتھ عن بقاء فیروس كورونا على األسطح ھو أن باإلمكان تطھیرھا منھ بسھولة بواسطة محالیل التعقیم المنزلیة العادیة التي تقتل الفیروس، 

وقد أظھرت الدراسات أن بمقدور الفیروس المسبب لكوفید-۱۹ أن یبقى على البالستیك والفوالذ المقاوم للصدأ لمدة ۷۲ ساعة وعلى النحاس أقل من ۴ ساعات 
وعلى الورق المقّوى (الكرتون) أقل من ۲۴ ساعة. 

كالعادة، نظف یدیك جیًدا عن طریق فركھما بمنظف كحولي للیدین أو غسلھما بالماء والصابون، وتجنب لمس عینیك أو فمك أو أنفك.

كیف تتسوق بصورة آمنة؟
عندما تذھب للتسوق حافظ على مسافة متر واحد على األقل بینك وبین اآلخرین، وتجنب لمس عینیك وفمك وأنفك قبل أن تبدأ بالتسوق، قم بتعقیم مسكة  عربة 

أو سلة التسوق إن أمكن، وفور عودتك إلى المنزل، اغسل یدیك جیًدا وكذلك بعد مناولة مشتریاتك وتخزینھا. 

كیف تغسل الفواكھ والخضروات؟
تشّكل الفواكھ والخضروات مكّونًا ھاًما في أي نظام غذائي صحي وینبغي غسلھا كما تفعل في الظروف العادیة قبل لمس الخضار والفواكھ، اغسل یدیك جیًدا 

بالماء والصابون، ثم اغسلھا جیًدا بمیاه نظیفة جاریة خصوًصا إذا كنت تأكلھا نیئة. 

ھل المضادات الحیویة فعالة في الوقایة من مرض كوفید-۱۹ أو عالجھ؟
كال- ال تقضي المضادات الحیویة على الفیروسات، وإنما تكافح العدوى البكتیریة فقط، وبما أن مرض كوفید-۱۹ منشؤه فیروس، فإن المضادات الحیویة ال 
تنفع في مكافحتھ، وال ینبغي استعمال المضادات الحیویة كوسیلة للوقایة من مرض كوفید-۱۹ أو عالجھ، ولكن قد یصف األطباء في المستشفى المضادات 

الحیویة للمرضى المصابین بمضاعفات كوفید-۱۹ الوخیمة لمعالجة عدوى بكتیریة ثانویة أو الوقایة منھا. وینبغي التقید بصرامة بتعلیمات الطبیب لدى استعمال 
المضادات الحیویة لعالج حاالت العدوى البكتیریة.

مرض فیروس كورونا (كوفید-۱۹)

۲۲



أصبحت ریاضة اإلسكواش في مصر، تمثل أحد أكبر األلغاز في عالم الریاضة، بعدما تمكن العبوھا من السیطرة 
والھیمنة على جمیع البطوالت الدولیة واإلقلیمیة. تحدثت صحیفة نیویوك تایمز في تقریر مطول نشرتھ على موقعھا 
اللعبة بشكل  اإللكتروني عن أن ریاضة اإلسكواش في مصر ھي األنجح، وأن العبي المحروسة یسیطرون على 
كامل، فاألربعة األوائل في التصنیف العالمي مصریین، وھناك خمسة اخرین ضمن أفضل ۲۰ على مستوى العالم ، 
وأضافت الصحیفة األمریكیة أنھ منذ العام ۲۰۰۳، فاز مصري ببطولة العالم للرجال ۱۰ مرات وبالنسبة لھیمنة المرأة 
المصریة على لعبة اإلسكواش، قد تكون أكثر إثارة لإلعجاب، نظًرا لقلة عدد النساء الالئي مارسن تلك اللعبة، وبرغم 
ذلك سیطرن بشكل كبیر في ساحة اللعب، فاألربعة األوائل من أفضل ٥ العبات إسكواش، ھن مصریات، والتصنیف 
األول من نصیب المصریة رنیم الولیلي. قالت الصحیفة األمریكیة، إن لعبة اإلسكواش في مصر، تقدم دروًسا 
ألي دولة تسعى للتنافس في الریاضات الفردیة وأضافت أن "النجاح یولد نجاح"، إال أن المشكلة الكبرى في مصر 
تكمن في تباطؤ إنشاء مالعب تغطي حاجة جمیع الالعبین قال عمر البرلسي، بطل مصر والعالم السابق، إنھ كان 
یدرب أكثر من ألفي العب تتراوح أعمارھم بین ٥ و۱۰ أعوام في أكادیمیتھ، فضًال عن تدریب الالعبین في نادیي 
السنوات  مدى  على  اللعبة  على  للسیطرة  یكفي  العدد  "ھذا  البرلسي:  القاھرة.وأكد  في  معروفین  آخرین  إسكواش 

العشرین المقبلة" ولكن كیف أنتجت مصر الكثیر من المواھب؟
إلى  تصدیرھا  وتم  عشر،  التاسع  القرن  في  المتحدة،  بالمملكة  خاصة  مدرسة  وھي  ھارو،  في  اللعبة  تاریخ  بدأ 
الالعبون  یسجل  اللحظة،  حتى  أنھ  إلى  تایمز  نیویورك  وأشارت  بریطانیین.  ضباط  أندیة  خالل  من  مستعمراتھا 
المصریون ویحكمون مباریاتھم باللغة اإلنجلیزیة، مضیفة أنھ لسنوات، كانت ریاضة اإلسكواش لفئة خاصة فقط في 
مصر، إال أنھ في العام ۱۹۹٦، كسر الالعب الدولي أحمد برادة القاعدة، بأداء مذھل في بطولة األھرام المفتوحة 
لإلسكواش، التي أقیمت بجانب الھرم األكبر في الجیزة. خسر برادة المباراة النھائیة، لكن أدائھ القوي، جعلھ بطالً 
قومیًا، حتى أن جریدة األھرام حینھا نشرت عنوان الصفحة األولى: "نجم مولود".وفاز برادة بنھائي بطولة األھرام 
عام ۱۹۹۸، لیحتل المركز الثاني في التصنیف العالمي. واعتزل اللعبة عام ۲۰۰۱، بعد سنة من طعنھ بالقرب من 
منزلھ في القاھرة، في جریمة لم تُحل حتى اللحظة. سجل بعد ذلك برادة ألبوًما ألغاني "البوب"، وقام ببطولة الفیلم 

الكومیدي الرومانسي "حب البنات".
 وقال برادة في تصریحات صحفیة: "أراد الجمیع أن یكونوا مثلي". وفي العام ۲۰۰۳، حظیت مصر بأول بطل عالمي 
لإلسكواش منذ عقود، وھو عمرو شبانة، الذي یجمع بین السرعة التي ال مثیل لھا وبین "الضربات المذھلة مثل الحیل 
السحریة". فاز شبانة بلقب بطل العالم ثالث مرات.. اصبح اإلسكواش ثاني أعرق ریاضة في مصر، بعد كرة القدم، 
لدیھا الكثیر من المریدین، بالدرجة التي وصفت صحیفة نیویورك تایمز األمر، بأن العبة مثل نور الشربیني، الملقبة 

بـ"الفتاة المعجزة" في الوالیات المتحدة، والحاصلة على بطولة العالم ۳ مرات، كان البد لھا أن تمارس اللعبة.

ریاضة االسكواش
ریاضة

۲۳



فوائد لعبة االسكواش على الصحة العامة:
اإلسكواش ھي ریاضة سریعة الحركة وھي تمرین ممتاز للقلب واألوعیة الدمویة، حیث إنھا لعبة یمكن لعبھا في أي 

عمر ویسھل تعلمھا، وقد تم االعتراف أن اإلسكواش الریاضة رقم واحد للصحة واللیاقة البدنیة.
اإلسكواش یتطلب الركض والقفز وضرب للكرة حتى یعمل قلبك ورئتیك بكفاءة عالیة، لذلك اإلسكواش سوف یحافظ 
على معدل ضربات القلب في كل األوقات، مما یجعل عضلة قلبك أقوى كلما زاد ضخ الدم إلى الدماغ. ممارسة 

اإلسكواش باستمرار یطور الرشاقة والقفز والدوران واالنحناء والقفز والركض والجري.
اإلسكواش یعلم السرعة واالتزان في جمیع أنحاء الملعب وخاصة قوة الخطوة المتفجرة األولى وتحدي السرعة عن 

طریق إجبارك على التحرك بسرعة مع الحفاظ على وضع قوي ومتوازن.

طریقة اللعب وحسب النقاط:
تصنف ھذه اللعبة من ضمن ألعاب المضرب ، وھي تُلعب في غرفة مغلقة مكونة من أربعة  جدران، تجري فیھا 

المباراة بین العبین اثنین ، أو رباعیة بین زوجین من  الالعبین.
یتم تسجیل األھداف عند صد الالعب للكرة قبل ارتدادھا مرتین، وقذفھا مرة أخرى إلى الحائط األمامي ، وتحسب 
الذي یربح ضربة، ویرسل  للُمرسل  النقطة  النقطة  بأي فوز یفوزه الالعب سواء معھ االرسال أو بدونھ. تحسب 
الالعب الكرة  لتضرب الحائط األمامي ضمن المنطقة المحددة بخط التماس العلوي  وخط التماس السفلي، وعند ارتداد 
الكرة یسمح لھا بلمس األرض  مرة واحدة، وعلى الخصم أن یلعبھا ثانیة. وإذا ارتدت الكرة على  األرض مرتین یخسر 
الالعب نقطة ویبقى اإلرسال مع المرسل. أما إذا  اخفق المرسل في تنفیذ رمیة صحیحة، فینتقل اإلرسال إلى الخصم. 

تتكون المباراة من خمس جوالت، یفوز بالجولة من یحزر تسع نقاط؛ شرط أن یكون الفارق نقطتین عن الخاسر
ویفوز باللقاء من یحزر ثالث جوالت أوال.

الملعب:
ملعب اإلسكواش متوازي األضالع، بزوایا قائمة،  یتألف الملعب من أربعة  جدران تسمى الحائط األمامي والحائطان 
الجانبیان والحائط الخلفي. كما یتضمن الملعب المجال الحر ویمكن للمكان أن یكون مغطى أو  غیر مغطى وأرضیة 
الملعب تكون من الخشب. ال توفر لعبة اإلسكواش المبالغ الضخمة لالعبیھا، فمتوسط ربح الالعب المحترف الذي 
الـ۱٦ في بطولة  إلى دور  السنة، وھو مكسب العب تنس یصل  الف دوالر في  یبلغ ۱۰۰  یربح بطوالت دولیة، 
إلحدى  الطریق  لشق  فرصة  غالبًا  یكون  ألنھ  أخرى،  میزات  لدیھ  اإلسكواش  أن  إال  المفتوحة،  المتحدة  الوالیات 
الجامعات األمریكیة أو المدارس اإلعدادیة، إذ ھناك أربعة العبین مصریین في جامعة ھارفارد المرموقة، بحسب 

النیویورك تایمز.

ریاضة االسكواش
ریاضة

۲٤



تغییر الید المتحكمة
بمعني ان تستعمل الید األخرى الغیر معتادة أثناء غسل األسنان أو المالبس،
أو عند الكتابة أو حتى سكب المیاه في الكوب، ھذا یعمل على تنشیط المخ.

تمرین الـ٤ أشیاء
تحدید أربع أشیاء تراھا في األشخاص الغرباء من حولك، لون الشعر، شكل النظارة، نوع 

الحذاء یساھم ذلك في تنشیط المخ بصفة دائمة، مع االستمرار على إتمام ھذا التمرین .

إحكام غلق الید
إن غلق الید الیمنى بقوة لمدة ۹۰ ثانیة من أجل تكوین المعلومة، ومن ثم الید الیسرى 

من أجل سھولة استرجاعھا من جدید.

شم روائح مختلفة
نظرا لدورھا في تنشیط المخ ومن ثم وقایتھ من أزمة ضعف الذاكرة.

تناول الطعام بالعصا
اشتراك  ھو  والسر  بالمخ،  الدمویة  الدورة  تنشیط  على  تعمل  الطریقة  ھذه 

الخالیا العصبیة باألصابع في نشاط مفید.

القراءة بصوت مرتفع
التحدث ومن ثم االستماع للكلمات التي ننطقھا، یساعد حقا في تذكرھا من جدید.

ھل  تمرینات ذھنیة لتنشیط المخ ومقاومة ضعف الذاكرة
تعلم
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ETC:
Et Cetera.

PDF:
Portable Document Format.

USB:
Universal Serial Bus.

YAHOO:
Yet Another Hierarchical 
Officious Oracle.

Wi-Fi:
Wireless Fidelity.

COMPUTER:
Common Operating Machine 
Particularly Used for Technical, 
Education and Research.

ھل اختصارات
تعلم
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ھل معلومة مائیة
تعلم

معلومة مائیة:

ھل تعرف ما ھي المضخة وما أنواعھا؟
عن  عبارة  أنّھا  على  الضخ  عملیّة  تُعرف 
إعطاء المواد السائلة طاقة معینة حتى تتحرك 
من مكان إلى مكان آخر، أو من مستوى قلیل 
باستخدام  ھذا  ویتّم  منھ،  أعلى  مستوى  إلى 
جھاز یسّمى المضّخة والتي تستخدم في العدید 
النقل  وسائل  وكذلك  واألدوات  األجھزة  من 
ھذه  تستخدم  كالسفن،  والضخمة  البسیطة 
األنواع تحدیداً في ضخ كٍل من المیاه العذبة 

والمالحة.
أما عن أنواعھا فھى كالتالي:

مضّخات اإلزاحة
یتّم فیھا نقل المواد السائلة والغازیة من مكان 
السحب  یسّمى  ما  على  باالعتماد  آخر،  إلى 
والطرد من خالل عملیّة تغیّر میكانیكیة تحدث 

تحدیًدا لحجم األسطوانة، ویضم ھذا النوع من المضّخات أنواع أخرى، أھمھا: 
المضّخات الدورانیة التي یتم فیھا ضخ مواد سائلة ولزجة باستخدام موتور كھربائي أو تربینة بخاریة، ویكون شكلھا 
حلزوني أو مروحي، وسّمیت بھذا االسم ألّن المكابس األسطوانیة فیھا تتحرك حركة دورانیة، وتستخدم في التزییت 

الجبري ونقل الوقود. 

المضّخات الترّددیة
ویكون شكلھا  بخاري،  أو محرك  كھربائي  موتور  باستخدام  متوسطة  لزوجة  ذات  سائلة  مواد  فیھا ضخ  یتم  التي 
مكبسي، وسّمیت بھذا االسم ألّن المكابس األسطوانیة فیھا تتحرك حركة ترددیة، وتستخدم في التزییت الجبري وفي 

مضّخات التغذیة والحریق، إضافةً إلى مضّخات سرتینة والصابورة. 

المضّخات الطاردة المركزیّة
     ھنا یتم ضخ المواد السائلة باستخدام قوة طرد مركزیّة ناتجة عن دوران ما یعرف بالریش الذي تمر من خاللھ 
المادة السائلة، ویضم عدة أنواع أبرزھا المضّخات المحوریة والمضّخات القطریة، إضافةً إلى مضّخات المیاه العذبة 

ومضّخات میاه البحر، ومضّخات تغذیة الغالیات
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امرأة عجوًزا
صدم شاب امرأة عجوًزا بدراجتھ، وبدل من أن یعتذر لھا ویساعدھا على النھوض أخذ 

یضحك علیھا!!
ثم استأنف سیره .. لكن العجوز نادتھ قائلة: لقد سقط منك شيء.. فعاد الشاب مسرًعا وأخذ 
یبحث فلم یجد شیئا فقالت لھ العجوزة لقد فقدت شیئا كبیًرا لقد فقدت رجولتك ولن تجدھا 

أبًدا ...
الحیاة ال قیمة لھا إذا تجردت من األدب، الذوق، اإلحترام، واألخالق..

قال أحد المتزوجین المرأة كالحذاء یستطیع الرجل أن یغیر ویبدل متى وجد المقاس المناسب 
لھ!!

فنظر الحاضرون إلى رجل حكیم كان بین الجالسین وسألوه: ما رأیك في ھذا الكالم؟ فقال: ما 
یقولھ الرجل صحیح تماًما فالمرأة كالحذاء في نظر من یرى نفسھ قدًما، وھى كالتاج في نظر 

من یرى نفسھ ملًكا .. فال تلوموا المتحدث بل ال بد أن تعرفوا كیف ینظر إلى نفسھ!!

في التاریخ اإلسالمي لم یكن ھناك إال ستة مفسرین لألحالم..
أما الیوم ففي كل مدینة عشرة مفسرین .. كثرت األحالم ألننا (أمة نائمة)!!

كالم سیغیر تفكیرك في الحیاة!!
قال اإلمام إبن القیم رحمھ هللا، لن یقاسمك الوجع صدیق، ولن یتحمل 
بنفسك، واحمھا،  اعتن  بدًال منك قریب،  األلم حبیب، ولن یسھر  عنك 
ودللھا، وال تعطي األحداث فوق ما تستحق، تأكد حین تنكسر لن یرممك 
على  فقدرتك  إرادتك،  سوى  ینصرك  لن  تنھزم  وحین  نفسك،  سوى 
الوقوف مرة أخرى ال یملكھا سواك، ال تبحث عن قیمتك في أعین الناس 
ابحث عنھا في ضمیرك فإذا ارتاح الضمیر ارتفع المقام .. ال تحمل ھم 
الدنیا فإنھا �، وال تحمل ھم الرزق فإنھ من هللا، وال تحمل ھم المستقبل 
فإنھ بید هللا ؛ فقدط احمل ھًما واحًدا كیف ترضي هللا.. ألنك لو أرضیت 
هللا رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.. فال تیأس من حیاة أبكت قلبك 
.. وقل یا هللا عوضني خیًرا في الدنیا واآلخرة.. فالحزن یرحل بسجدة 

والفرح یأتي بدعوة..

معاني 
راقیة

قصص وحكم
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كراكیب

ا نزیف الحبر!!

الرضا ستر .. والطمع فضیحة!!

قل (سعار) السلع.. وال تقل (أسعار) السلع!!

فكر واربح:
الفساد مرض خطیر ینھش في جسد مصر!!

ما نوع ھذا المرض؟
۱- ورم سرطاني.. یجب بتره
۲-وباء طاعوني.. یجب إبادتھ

۳-فیروس إیدزي.. یجب محاصرتھ
إذا توصلت إلى اإلجابة الصحیحة.. اتصل اآلن على (زیرو ۳ أصفار 
ومشرط  طبي  وقفاز  واقیة  كمامة  على  واحصل  زیرو)  صفرین 

جراحي!!

فكاھات:
صعد جحا یوًما على المنبر وقال: أیھا الناس ھل تعلمون ما أقول لكم؟

فقالوا: ال
قال: حیث أنكم ال تعلمون ما أقول فال فائدة للوعظ في الجھال، ونزل 

من فوق المنبر.
ثم صعد في یوم آخروقال: أیھا الناس ھل تعلمون ما أقول لكم؟

فقالوا: نعم
قال: حیث أنكم تعلمون ما أقول لكم فال فائدة من إعادتھ ثانیًا ونزل من 

المنبر.
فاتفقوا على أن جماعة منھم یقول نعم واآلخر یقول ال، وعندما صعد في 
الیوم الذي یلیھ وسأل نفس السؤال، فرد جماعة بنعم وجماعة أخرى بال، 

فقال لھم: على الذین یعلمون أن یعلموا الذین ال یعلمون...

منوعات
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HAPI حابي

العنوان:١ شارع جمال عبد الناصر ، كورن�ش النيل ، إمبابة ، ا����ة ، مصر

Ministry of Water Resource and Irrigation
Arab Republic of Egypt
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