الماء الممغنط
حرضللاألرض األراقة للتألراطيسةة طل تأل اللاألنللاألراية سللةثألراغ للتألر طللة أل راغ ل ر ألأل ألراسبللةثوأل اللك األنطيسللةة صألةب ال أل قبللة أل
شطةا أل صس ب وأل يقعألراققبألراشطةا ألف ألأ صاألراشطةلألمنألأمرييةألراشطةا ت،ألأمةألراققبألراضس ب ألف قعأل الاألراضسل ب ألملنألفيخ يلةألأل
ف أل ة ةألرضخررا ةًوأل الألحبقلاألم ر لعألراققبل نألرةبخلتألبلاألحضلراألتغ رلةألحي لررثألبق كلتوأل نسلةاألتلوةأل نريلةثألعل لألمسشل ألميسةة طل تألأل
رض األا صألنسةألمضةلألذنرنة،أل رطةألراذيأليرطسةألن ألأ ألرض األميسةة صألةب ا ألضخم أل
ألألألأل أل
راضطمألر طة ألميسةة صألآخر،أل اهألصرةثألميسةة ط ت،ألف اخبرألرالرأشأل راأل ضلس ألرااغل يألملنألراضطلمأل قبلهألراشلطةا ،ألأملةألراقلومة أل
راضس ألراطفغ ألمنألراضطلمألفرل أل قبلهألراضسل ب وألنلذرألتط يلةً،ألأملةألأفق لةًألفةاضرلتألرا طسلاأل ل ألراققلبألراشلطةا أل راضرلتألرا طلراألنل أل
راققبألراضس ب وألنذاكألحاخبرألراضرتألرضمةم تأل قبةًألشطةا ةًأل راضرتألراخغف تأل قبلةًألصس ب لةًوبخ رفمألملعأل ل رأل نألراقل األفل ألأيألعرنلتألأ أل
تطاأليخمألف ألرالحضةهألراصغ ظأليؤ يأل ااألراسخة شألراغطستألأ أل ااألرضقرربةثأل رخخالالثألأ لاألشلوةألمسلهأل ذرألحلمألفل ألرالحضلةهألراطالةنصوألأل
ف ذرألمةأل ةمألر طة أل أضهأل الاأل قلبألرض األراشلطةا أل لومةهأل الاأل قبرلةألراضسل ب ألف لهأليخضسلبألرض رأل تلومألراررعلتألض لهأليغقلمألأل
راخ رز ألراقب ا ألنطةألحغققهأل قاتألراطاو ألراطاغقتألف ألرار ر ألع ذألحخضهأل ااألرالحضلةهألراطيسةة طل ألراقب ال وأل ضلببألراررعلتألنل ألأ أل
راخ لللللة رثألراطيسةة طللل ل تألبللل ل نألراققبللل ل نألرض ضللل ل نألحلللللؤررألتغلللللاألراضطلللللمألتسلللللومةألييللل ل ألفللل ل ألرحضةنرلللللةألحللل ل ر ررًأل يضةب للل لةًوألأل أل
أل
وألنة ألباضألرض وم نأليضا ألمنأليغخضرألتغاألرض األ بةالحضةهألراطيسةة ط ألرضفضا،ألأيأليي أل أضهأل الاألراققلبألراشلطةا أل
رض ض ،أل ذاكألاخخف فألراسسعألماخقوينألأ ألرار طألحية ألراضطوألب امأل شوةألأ او أل
ألألألألأل أصريجألحضة بألنز رةألصورًألتغاألراغ ر ةثألراخ ألحضراألتغ رةألراخضة بألتة ةألاطصغغتألر طلة ألنةض ر لبأل رافكلرر أل رضضلطةاألأل
راق ،أل نذاكألراسبةثأل باضألرض طضتألراغ توأل وألأنوألف ألنذهألراخضة بألأ ألحاراألراية نألراغ أل ااأل ةألميسةة طل تألتةا لتألصلورًألأل
الألحطببألاهألضر رًألمطةألشضعألتغاألحوت مألراخاريضألاغطيسةة صألاكغرراألرااالص تألوألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل أل
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل أل
منألرالضخسخةصةثألرضخراألمةأليغ أل :أل
 -1حؤررألراطيسةة ط تألتغاألناألخغ تألف ألراضطمألبطببأل فةذيخهألرااةا تو أل
 -2يطينألاغطضةلألراطيسةة ط ألأ أليؤررألتغاألراومةغألرض ضل ألراططل قرألتغلاألرايلو ألراصلطة ألبشلياألمبةشلرأل بلو ألمطلةنطتألملنألأل
رضتضة ألراغط توأل أل
 -3يطخض بألراومةغألراذيأليفخقوأل ااألأيألرحصةالثألتصب تألمعألراخاليةألراططخغطتأل ااألراطضةلألراطيسةة ط ألأنزرألمنألراومةغألراخلةا أل
منألراخغاو أل
 -4اغطاةاضتألراطيسةة ط تألح ر ررًألحزب خ ةًألاغرمسألرا رر و أل
 -5نسةاألح ر رألمغغ ظألاغطضةلألراطيسةة ط ألف ألماةاضتألراضر ط،ألع ذألربجألأ هأليقغاألمنألراخغ فأل منألراخزقلبألفل ألراضر طو فل أل
حضللللة بألأخللللراألأصريللللجألفلل ل ألرا اليللللةثألأل راطخغللللوةألرضمريي للللتألح اللللاألرااغطللللة أل رابللللةعز أل اللللاألرضللللخسخةصةثألمسرللللةأل:ألأل أل
أل
-1أل نسللللللللةاألحفةتللللللللاألبلللللللل نألتطللللللللاألراضرلللللللللةزألرااصللللللللب ألراطرنللللللللسيأل راطضللللللللةالثألراطيسةة طلللللللل تألراخة ص لللللللللتوألأل أل
أل
-2ألنسةاألح ر رألاغطضةلألراطيسةة ط ألتغاألرااطغ ةثألراغ يتألف ألراخاليةأل ن ألمخاغمألباطرأل عألرض طضت،ألنطةألأ ألنذرألراخل ر رألأل
يخسةضبألمعأل ةألراطضةلألراطيسةة ط و أل
ألألألألألألألأل-3ألأليقغاألراخاريضألاغطضةلألراطيسةة ط ألمنألر عطةشألبةضامو أل
ألألألألأل-4ألنسةاألح ر رألاغطضةلألراطيسةة ط ألتغاألراررمأل(ألراخقومألبةاطنأل)و أل
أل أل
ف ألحضة بألأصريجألفل ألمارلوألراسشلةلألرااصلب ألراالةا أل رافطلغضتألأل رااصلب تأل ماةنلوأل أنة يط لةثألأخلراألفل ألرالحغلة ألراطل ف خ أل
رضخسخشألرابةعز ألباضألرالضخسخةصةثألراطذن ةألأتالهأل غ رنةأل :أل
 -1حغودألحي ررثألف ألراص ةألرااةمتألاغومألباوألحاريضألراضطمألاطضةلألميسةة صألمطخطرو أل
-2أليبقاألح ر رألراطضةلألراطيسةة ط ،ألف ألباضألرضع ة ،ألعخاألباوأل فاهألتنألراضطمو
ألألألألألأل-3ألراطضةلألراطيسةة ط ألمغفسألضا فألراق ةو
أل أل
ف طةأليخصألن ألراطضةلألراطيسةة ط ألمغفسألضا فألأعبألأ ألأذنرألب ألنذرألن ألراطقغ ب،ألض ألراطغفسألراطخ ض ألراق ةأليضلرألأل
أمةألراطغفسألراق يألفقوأليقخاو أل

أل وألعقمألراونخ أل"مةنغ ن"ألأخصة ألأمرراألراسطلة ألفل ألمويسلتأل يل األرضمريي لتأل خلة شألمألطخلةزةألفل ألتلالسألعلةالثألراطلرةة أل
راطخقومتألبةضخاطةلألراطيسةة ص،ألنذرألمعألأ هألامألياةاشألض األراغةالثألراخ ألرتخبرثألم ك ضةًألمسرةوأل راونخ ألمةنغ نأليراألأ لهألالأليطيلنألأل
أ ألي صوألراطرةة ألف ألمضةلألميسةة ط أل يوألنطةألعقمأل خلة شأل ر التألف طلةأليخلصألشلارأل أشألمرضلةه،ألع لذألرضلخاة ألرااويلوألملسرمألأل
ا ألاشارنمألرضاغ ألباوألأ ألرضخغةلأل -ااألراب ةاأل(ألراش بأل)ألاخقومألرااطروأل يبو ألراونخ ألمةنغ نأل فطهألأايرألمنألتطلرهألراغق قل أل
باشرينألضست،ألفر ألياراأل فطهألاطضةلألميسةة صأل و هأل633و3ألغة شألي م ةًألاطس رثوألنطةألرضخقةعأل زراتألرآلالمألراططببتألب يألضببأل
بةضخاطةلألراطيسةة صألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل أل
أل وأل صوألأ ألراطة ألراططيس أليطلةنمألفل ألراالالسألأيضلةًألنطلةأل الجألتغلاألذالكألراخضلة بأل تلالسألتلو ألملنألراغلةالثألراطرضل توألفقلوألحلمألأل
ماةاضتألعةالثألعصةةألرايغ تأل عصةةألراطرر ةألبةضخاطةاهألف ألمطخشفاألا س سيرر ألف أل ض ةوأل أل
منألرآلرة ألرااض بتألاغطيسةة صألمةألير يهألراونخ أل"برةحةصة ية"ألفل ألنخةبلهألراطيسلةة صأل راطضلةالثألراطيسةة طل تألملنألأ لهألزر ألي ملةًألأل
ماطالًألاخصس عألرض رعألراطخخغفتألمنألراطية ألف خبرهأل صألرااطةلألبل ألصط لعألرااطلةلألراطخلس ص نأل لوأل ز لأل رألبط را لوألذنل ألمسلذألأ أل
رشخيغ رألف ألراطاطاأل!أل!أل نذهألراغةاتألحطخوت ألراخضة بألنطةألر خرطألراونخ ،ألفغااألرضخاطةلألراطيسةة صأليغقمأل غبتألراباضألمطنألالمألأل
يرز رألبةابس نألاغوألرآل أل
نطةأل أصريجألحضة بألتغاألراغ ر ةثألاغسنرألف أل مية تألزية ةألأتطة نةوأل وأل صوألرااةامألرار ض ألراونخ أل"ن مة ف"ألراب ا ص أل
ف ألماروألتغ مألراض سةثأل ة بأل صألراغضستألرا ةس تأل ةةاتألرااطرألاسةت ةًألب ألتطرألراذبةبألراطسسا أل وألحضةتفألب ةاةمرمألراطيرأل
راططيس وألنطةألأصراألحضة بألتغاألمخق ت نألاطارفتألراخي ررثألراخ ألحقرأألتغاألرض طضتأل ةةاتألرااطروأل نل ألي ملاألفل أل ةةالتألتطلرألأل
ر طة أل ااأل433ألضستو أل
أل أصريجألحضة بألأخراأل ةةاتألأتطة ألرافكرر ألف ألرالحغة ألراط ف خ أل ح الغ رألف رلةأل الاأل ةةالتألأتطة نلةألبسطلبتألأل%53ألملنألمالولألأل
رااطرألراقب ا وأل وألعصغجألمفةص ةألف ألأرسة ألراخضلة بأل نل ألأ ألفل ةألتطرنلةألأ بلعألضلس رثأل الوثألفل ألنلذرألراطلنألراطخقلوم،ألبلاأل أل
رااطرألراطاخة ألارةألالأليخضة زألرالدألضس رثوألنذرأل أصريجألحضة بألنز رةألف ألرا ةبة أل راططغيلتألراطخغلوةأل بغلور ألأخلراألتغلاألر طلة أل
راغ ر أل راسبةثألالألمضةلألاخفص غرةألض األأ أل ق لألب رةألنة جألمؤيوةألاطلةألحقلومألملنألحل ر رألراطضلةلألراطيسةة طل ألتغلاألرايلة نألراغل أل
بشياأل يضةب ألمف وو أل
أل أل
أل

