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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.  

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

الدلتا ولم يكن حع�� مجرى مياه مؤلھ،

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

واهب ا��ياة. و�ان الفيضان هو م��ء حع��.

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

ً
السف�� ��دران املعبد؛ حيث نجد تصو�را

التقدمة  يحملون  وهم  اآلخر�ن،  ا��صو�ة  أر�اب  من 
 ما نجد 

ً
للمعبد كهبة و�مدادات لصاحب املعبد. وأحيانا

تماثيل "حع��" وهو يحمل مائدة عل��ا مختلفة أصناف 
 لنقش 

ً
القراب�ن.ومنذ األسرة التاسعة عشرة نجد ظهورا

يمثل ش�ل�ن للمعبود "حا�ى"؛

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

ً
أو ير�طان قطرى مصر معا �عقدان 

العالمة  حول   
ً
معا العليا  ومصر  السف��  مصر  رمزى 

ترمز  �انت  وال��  "سما"،  تنطق  ال��  اله��وغليفية 
 ما نجد هذا 

ً
ملع�� "الوحدة" ب�ن شطرى البالد. وكث��ا

قواعد  ع��  أو  املعابد،  جدران  ع��   
ً
مصورا التمثيل 

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

النيل. ولم يتم إ�شاء أي معبد خاص للرب حا�ي.
منب��  بدين  ��ص  هيئھ  ع��  يصورونھ  و�انوا 
البطن ذي ثدي�ن متدلي�ن ولونوه بلون أخضر وأزرق 
طو�ل  ا��سم  عاري  و�ان  الفيضان  مياه  بلون  أي 

الشعر أشبھ بصياد السمك �� املس�نقعات

حابي



تصميم و اخراج 
 م/ أميمة عبدالناصر

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

ُ
لقد ك�

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

 وإلسم مجلتنا "حا�ي"  داللتھ فحا�ي هو إلھ النيل عند القدماء املصر��ن، ومعناه السعيد أو جالب السعادة. 
ا��لة تحوي العديد من املعلومات القيمة النا�عة من مكتب�نا - املكتبة املركز�ة– من كتب ومصادر راج�ن من هللا عز 

وجل أن ن�ون قد وفقنا �� تقديمها بأفضل صورة وأن ت�ون رسالتنا قد وصلت ا�� حضراتكم.

ونرحب باق��احاتكم وانتقاداتكم وآرائكم.. ع�� موقع ا��لة
Hapi2019@yahoo.com    
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ما تم من مباحثات حول سد النھضة

اختتمت  فبرایر۲۰۲۰   ۱۳ الموافق  الخمیس  یوم  في 

سد  مفاوضات  جوالت  واشنطن  األمریكیة  بالعاصمة 

مصر  في  والرى  الخارجیة  وزراء  بین  النھضة 

الخزانة  وزیر  برعایة  تمت  والتي  وأثیوبیا  والسودان 

البنك  ممثلي  وبحضور  منوشن"،  "ستیفن  األمریكیة 

عناصر  على  التفاوض  استكمال  تم  حیث  الدولي، 

ومكونات اتفاق ملء وتشغیل سد النھضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة 

للتعامل مع حاالت الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحیحة التي قد تتزامن مع عملیة ملء 

السد. 

ھذا.. وكان قد تم اإلتفاق بین وزراء خارجیة الدول الثالث مصر والسودان وأثیوبیا في العاصمة 

األمریكیة واشنطن وبرعایة السید/ وزیر الخزانة األمریكیة وحضور رئیس البنك الدولى،على 

مع  یتفق  بما  النھضة  سد  وتشغیل  ملء  حول  الثالث  الدول  اتفاق  لبلورة  إجتماعات  أربع  عقد 

مصلحة الدول المشار إلیھا..

وقد ُعقد اإلجتماع األول فى العاصمة اإلثیوبیة أدیس أبابا بتاریخ۱٥ نوفمبر۲۰۱۹م  والذي أسفر 

على استعراض العروض التوضیحیة المقترحة التي تشتمل على رؤیة كل دولة  في قواعد الملء 

والتشغیل، حیث تم التأكید على أن بناء المقترح المصري تم على أساس المبادئ واألسس التي 

سبق وتم التوافق علیھا، إضافة إلى تبادل المناقشات الفنیة بخصوص إستفسارات الدول الثالثة    

على العروض التوضیحیة المقدمة.

قوانين

متابعات



٢

وفي إجتماع الیوم الثاني والذي ُعقد في مدینة القاھرة في 

في  اإلستمرار  على  اإلتفاق  تم    ۲۰۱۹ دیسمبر   (۳-۲)

المشاورات والمناقشات الفنیة حول كافة المسائل الخالفیة 

طبقًا لما تم االتفاق علیھ في اجتماع واشنطن.

 ۲۲ الموافق  األحد  یوم  ُعقد  الذي  الثالث  اإلجتماع  أما 

دیسمبر ۲۰۱۹ بالخرطوم فقد دار حول استكمال مناقشات 

الكھرومائیة  الطاقة  تولید  من  أثیوبیا  تمكین  على  واتفق  والثاني  األول  اإلجتماعین  مخرجات 

وتحقیق التنمیة مع ضرورة تحدید إجراءات وتدابیر تخفیف آثار الجفاف. وكذلك اإلتفاق على 

استمرارالمشاورات والمناقشات الفنیة حول كافة المسائل الخالفیة خالل االجتماع الرابع المقرر 

عقده في ادیس ابابا خالل الفترة (۹-۱۰) ینایر ۲۰۲۰.

في الیوم الثامن من شھر ینایر عام ۲۰۲۰ألقى السید معالى الدكتور/ محمد عبد العاطي وزیر 

لھذا  األساسیة  المكونات  من  تحدیده  تم  ما  إلى  فیھا  أشار  إفتتاحیة  كلمة  والري  المائیة  الموارد 

والتي  والخرطوم،  والقاھرة  أبابا  أدیس  في  التي عقدت  السابقة  الثالثة  االجتماعات  في  االتفاق 

تضمنت ما یلي:

مرحلة ملء سد النھضة التى تُمّكن إثیوبیا من تولید الطاقة الكھرومائیة وتحقیق التنمیة .   

تدابیر تخفیف الجفاف لمواجھة حاالت الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة    

ملء سد النھضة .

الكھرومائیة  الطاقة  تولید  من  إثیوبیا  تمكن  والتي   ، والمتوازنة  العادلة  التشغیلیة  القواعد    

بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغیل السد العالي.

إنشاء آلیة تنسیق فعالة لتسھیل تنفیذ االتفاقیة.   



٣

یومي  مدار  وعلى  ُعقد  وقد  ھذا 

ینایر  شھر  من  والتاسع  الثامن 

الموارد  لوزراء  الرابع  االجتماع 

الدول  من  الفنیة  والوفود  المائیة 

أثیوبیا،  السودان،  مصر،  الثالث 

وذلك  الدولي  البنك  وبمشاركة 

بخصوص  المباحثات  الستكمال 

النھضة. وجاء فیھ تقدیم مقترحات ودراسات تضمن ألثیوبیا تولید  الملء والتشغیل لسد  قواعد 

المائیة  بالمصالح  اإلضرار  دون  الشدید  الجفاف  فترات  في  عالیة  وبكفاءة  باستمرار  الكھرباء 

المصریة، إال أنھ لم تتمكن الدول الثالث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائیة المنطلقة 

من سد النھضة في الظروف الھیدرولوجیة المختلفة للنیل األزرق وعدم وجود إجراءات واضحة 

من الجانب األثیوبي للحفاظ على قدرة السد العالي علي مواجھة اآلثار المختلفة التي قد تنتج عن 

ملء وتشغیل سد النھضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وقد أكدت مصر على ضرورة أن یتكامل سد النھضة بوصفھ منشأ مائي جدید في نظام حوض 

النیل للحفاظ على مرونة المنظومة المائیة في مواجھة الظروف القاسیة التي قد تنشأ عن ملء 

وتشغیل سد النھضة إضافة إلى حاالت الجفاف واآلثار التي قد تنتج عن ظاھرة تغیر المناخ.

وجدیر بالذكر أن البیان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن اتفاق حول: 

۱- جدول یتضمن خطة ملء سد النھضة على مراحل.

الممتد  والجفاف  الجفاف  حاالت  مع  بالتعامل  الصلة  ذات  اإلجراءات  تتضمن  التي  اآللیة   -۲

والسنوات الشحیحة أثناء الملء.

۳- اآللیة التي تتضمن اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع حاالت الجفاف والجفاف الممتد والسنوات  

         الشحیحة أثناء التشغیل.



٤

كما اتفق الوزراء على أھمیة اإلنتھاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلیة تشغیل سد النھضة 

البیانات  وتبادل  اإلتفاق  تنفیذ  ومتابعة  لمراقبة  التنسیق  وآلیة  العادیة،  الھیدرولوجیة  الظروف  خالل 

والمعلومات، وآلیة فض المنازعات، فضًال عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة 

باآلثار البیئیة واإلجتماعیة لسد النھضة.وفي یوم االربعاء الموافق ۲٦ فبرایر وصل السید الدكتور/ 

المرافق لسیادتھ الستكمال جلسات  الفني  العاصمة األمریكیة واشنطن والوفد  العاطي الى  محمد عبد 

التفاوض حول قواعد ملء وتشغیل سد النھضة األثیوبي والذي عقد على مدار یومى ۲۷/ ۲۸ فبرایر 

.وجدیر بالذكر أن ھذا االجتماع یأتي بحضور السادة وزراء الخارجیة والرى والوفود الفنیة والقانونیة 

من الدول الثالث (مصر، السودان، أثیوبیا)، وبرعایة السید وزیر الخزانة األمریكیة وبمشاركة البنك 

الجانب  ولكن  النھضة..  لسد  والتشغیل  الملء  قواعد  بخصوص  المباحثات  الستكمال  وذلك  الدولي 

األثیوبي لم یحضر اإلجتماع األخیر في واشنطن والذي كان سیتم فیھ التوقیع على اإلتفاق النھائي حول 

سد النھضة، وكانت حجة الجانب اُألثیوبي أنھ البد من عرض اإلتفاق على البرلمان األثیوبي للموافقة، 

الجانب األمریكي ومصر والسودان،  إستیاء  أثار  الثالثیة، مما  المباجثات  أثیوبیا من  انسحبت  وبذلك 

إلى  النھضة  سد  حول  للمباحثات  النھائي  اإلتفاق  على  التوقیع  یتم  ولم  المفاوضات  تعثرت  وبالتالي 

اآلن.إال أنھ في یوم الخمیس الموافق ۹ أبریل ۲۰۲۰ جرت مباحثات بالخرطوم بین رئیس الوزراء 

السوداني الدكتور/ عبد هللا حمدوك، والسید الدكتور/ محمد عبد العاطي وزیر الموارد المائیة والرى 

والسید اللواء/ عباس كامل رئیس المخابرات العامة المصریة أسفرت عن تأكید كل من مصر والسودان 

على التمسك بمرجعیة مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغیل لسد النھضة، وما تم التوافق علیھ 

في ھذا المسار وإعالن المباديء الموقع بین الدول الثالث في العام ۲۰۱٥م.وتسعى أثیوبیا لملء السد 

بینما   ، أغسطس ۲۰۲۰  في شھر  أثیوبیا  في  الرئاسیة  اإلنتخابات  بدء  قبل  القادم  یولیو  في  وتشغیلھ 

تواصل مصر جھودھا لحث الجانب األوروبي لدفع أثیوبیا على التوقیع على االتفاق النھائي لسد النھضة 

والذي اتفق علیھ في اجتماعات واشنطن بالوالیات المتحدة األمریكیة.



٥

وصرفھا  الحالیة  الزراعیة  لألراضي  الالزمة  والصرف  الرى  طلمبات  محطات  إنشاء   -

وكذلك الالزمة لمشروعات استصالح األراضي.

تشغیل محطات طلمبات الري والصرف بما یضمن توفیر میاه الري المقررة لألراضي   -

المزروعة أو ضمان صرف المیاه الزائدة منھا۰

الالزمة  الغیار  قطع  وتصنیع   واإلحالل  والتجدید  واالختبارات  الصیانة  أعمال  إجراء   -

لضمان تشغیل المحطات القائمة علي أكمل وجھ.

توفیر العمالة الالزمة لتشغیل وصیانة محطات الرى والصرف وتدریبھا ورفع المستوى   -

الفني لھا.

إعطاء المشورة الفنیة لقطاعات الدولة في مجال أعمالھا۰   -

تقدیم المعونة الفنیة في حاالت الطواريء الخاصة بالرى والصرف.    -

والرى  بالمحافظات  األشغال  لقطاعات  والكھربائیة  المیكانیكیة  األعمال  بكافة  القیام   -

المصري بالسودان۰

تنفیذ كھربة محطات طلمبات الدیزل تمشیًا مع سیاسة تعمیم استخدام الطاقة الكھربائیة في   -

تشغیل الطلمبات وتنفیذ التركیبات الكھربائیة للمغذیات الخارجیة من فائض محوالت الطلمبات.

من  یلزم  ما  وتبادل  أنواعھا  بمختلف  والصرف  الرى  طلمبات  محطات  وتصمیم  دراسة   -

خبراتھا في النواحي الھیدرولیكیة والكھربائیة واإلنشائیة والمعماریة.

تشغیل وإدارة وحدات محطة طلمبات مبارك  بتوشكى والورش والمعامل.  -

اختصاصات مصلحة المیكانیكا والكھرباء

اختصاصات عامة
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كما اتفق الوزراء على أھمیة اإلنتھاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلیة تشغیل سد النھضة 

البیانات  وتبادل  اإلتفاق  تنفیذ  ومتابعة  لمراقبة  التنسیق  وآلیة  العادیة،  الھیدرولوجیة  الظروف  خالل 

والمعلومات، وآلیة فض المنازعات، فضًال عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة 

باآلثار البیئیة واإلجتماعیة لسد النھضة.وفي یوم االربعاء الموافق ۲٦ فبرایر وصل السید الدكتور/ 

المرافق لسیادتھ الستكمال جلسات  الفني  العاصمة األمریكیة واشنطن والوفد  العاطي الى  محمد عبد 

التفاوض حول قواعد ملء وتشغیل سد النھضة األثیوبي والذي عقد على مدار یومى ۲۷/ ۲۸ فبرایر 

.وجدیر بالذكر أن ھذا االجتماع یأتي بحضور السادة وزراء الخارجیة والرى والوفود الفنیة والقانونیة 

من الدول الثالث (مصر، السودان، أثیوبیا)، وبرعایة السید وزیر الخزانة األمریكیة وبمشاركة البنك 

الجانب  ولكن  النھضة..  لسد  والتشغیل  الملء  قواعد  بخصوص  المباحثات  الستكمال  وذلك  الدولي 

األثیوبي لم یحضر اإلجتماع األخیر في واشنطن والذي كان سیتم فیھ التوقیع على اإلتفاق النھائي حول 

سد النھضة، وكانت حجة الجانب اُألثیوبي أنھ البد من عرض اإلتفاق على البرلمان األثیوبي للموافقة، 

الجانب األمریكي ومصر والسودان،  إستیاء  أثار  الثالثیة، مما  المباجثات  أثیوبیا من  انسحبت  وبذلك 

إلى  النھضة  سد  حول  للمباحثات  النھائي  اإلتفاق  على  التوقیع  یتم  ولم  المفاوضات  تعثرت  وبالتالي 

اآلن.إال أنھ في یوم الخمیس الموافق ۹ أبریل ۲۰۲۰ جرت مباحثات بالخرطوم بین رئیس الوزراء 

السوداني الدكتور/ عبد هللا حمدوك، والسید الدكتور/ محمد عبد العاطي وزیر الموارد المائیة والرى 

والسید اللواء/ عباس كامل رئیس المخابرات العامة المصریة أسفرت عن تأكید كل من مصر والسودان 

على التمسك بمرجعیة مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغیل لسد النھضة، وما تم التوافق علیھ 

في ھذا المسار وإعالن المباديء الموقع بین الدول الثالث في العام ۲۰۱٥م.وتسعى أثیوبیا لملء السد 

بینما   ، أغسطس ۲۰۲۰  في شھر  أثیوبیا  في  الرئاسیة  اإلنتخابات  بدء  قبل  القادم  یولیو  في  وتشغیلھ 

تواصل مصر جھودھا لحث الجانب األوروبي لدفع أثیوبیا على التوقیع على االتفاق النھائي لسد النھضة 

والذي اتفق علیھ في اجتماعات واشنطن بالوالیات المتحدة األمریكیة.

اختصاصات مصلحة المیكانیكا والكھرباء

مقتطفات من قطاع التخطیط

تاریخ
٦

مقتطفات
 من قطاع التخطيط

        قام قطاع التخطیط برئاسة السیدة الدكتورة/ إیمان سید بتجمیع البیانات من جھات الوزارة 
المنتقلة للعاصمة اإلداریة واستیفاء البیانات المطلوبة من وزارة االتصاالت فیما یخص( األجھزة- 
األرشفة - المساحات التخزینیة المطلوبة – التلیفونات العدد والخدمات – الخوادم ومواصفاتھا- 
بیان بالتطبیقات )، كما تم إعداد الحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتھا وذلك وفقاً لتعلیمات 
وزارة االتصاالت حیث تم فرز جمیع البیانات التى ارسلت الي القطاع من جھات الوزارة المختلفة 
وتم التواصل معھم الستبیان بعض المالحظات او تعدیلھا، كما تم ارسال الحصر النھائى لجمیع 
الخاصة  الملفات  أرشفة  وكذلك  الجھات،  جمیع  من  الینا  ورد  لما  وفقاً  للوزارة  التابعة  الجھات 

بالقطاع وتحویلھا الى اكسیل وصور لإلستفادة منھا فیما بعد.

•   قام فریق عمل مركز المعلومات بالقطاع برئاسة السیدة المھندسة/ أمل جاسر- مدیر 
عام مركز المعلومات عقد ورشة عمل لعرض تطبیق البوابة الجغرافیة لقطاع تطویر 

وحمایةنھر النیل لرصد ومتابعة التغیرات والمخالفات على طول مجرى نھر النیل لمھندسي 
قطاع حمایة النیل وذلك بمركز تدریب الصرف بمدینة طنطا.

تم تنفیذ عدة زیارات حقلیة لبعض المحافظات وذلك عن طریق قیام مجموعة من فریق   •
عمل وحدة الـ GISوذلك لحصر الزراعات الموجودة بالدلتا باستخدام اإلستشعار عن بعد.

        تحت إشراف السیدة المھندسة/ عبیر نوار مدیر عام المعلومات واإلحصاءوالمشرفة على 
المكتبة المركزیة  قامت المكتبة بعمل دراسة أللبومات وصف مصر الموجودة بھا .

•  قام فریق عمل مركز المعلومات بالقطاع برئاسة السیدة المھندسة/ أمل جاسر- مدیر عام 
مركز المعلومات عقد ورشة عمل لعرض تطبیق البوابة الجغرافیة لقطاع تطویر وحمایةنھر 

النیل لرصد ومتابعة التغیرات والمخالفات على طول مجرى نھر النیل لمھندسي قطاع حمایة                
     النیل وذلك بمركز تدریب الصرف بمدینة طنطا.
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بحصر  الخاص  اإلجتماع  المعلوماتبعقد  مركز  قام     
بحضور  وذلك  الرقمي  بالتحول  الخاص  والوثائق  الملفات 
السیدة المھندسة/ عبیر نوار مدیر عام المعلومات واإلحصاء 
أمل  المھندسة/  والسیدة  المركزیة،  المكتبة  على  والمشرف 
جاسر مدیر عام مركز المعلومات وممثلي مراكز المعلومات 

الرقمنة على  بجمیع مسئولي  اإلجتماع  تم  اإلطار  نفس  وفي  الوزارة.  قطاعات وھیئات  بجمیع 
مستوى الوزارة لعرض مستجدات األعمال الخاصة برقمنة الوثائق.

  في ضوء إعداد مقترح موازنة البرامج واألداء خالل العام المالي ۲۰۲۰/ ۲۰۲۱الذي 
یمثل العام الثالث لبرنامج الحكومة ۲۰۱۸/ ۲۰۲۲ قام قطاع التخطیط ممثًال بالمھندسة / عبیر أبو  
    القاسم ر.ا.مركزیة للتخطیط والمتابعة بالدیوان العام والمھندسة/ ھبة مكي مدیر عام المتابعة 

        بالدیوان العام بتسلیم مقترح الوزارة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

  قام السید المھندس/ ولید حقیقي رئیس اإلدارة 
المركزیة للموارد واإلستخدامات المائیة بافتتاح ورشة عمل 

حول تقییم الوضع الحالي لدراسات تقییم األثر البیئي في 
مشروعات قطاع المیاه بحضور عدد من ممثلي ھیئات 

وقطاعات الوزارة ووزارة البیئة والجامعات والمعاھد البحثیة العاملة في مجال تقییم اآلثار 
البیئیة وتأتي ورشة العمل ضمن أنشطة المجلس اإلستشاري المصري الھولندي للمیاه وبحضور 

خبراء ھیئة تقییم اآلثار البیئیة الھولندیة والسفارة الھولندیة بالقاھرة.

بحصر  الخاص  اإلجتماع  بعقد  المعلومات  مركز  قام   
بحضور  وذلك  الرقمي  بالتحول  الخاص  والوثائق  الملفات 
الرصد  شئون  قطاع  رئیس  السید  أیمن  الدكتور/  السید 
أمل  المھندسة/  والسیدة  واألمالك،  والمعلومات  واإلتصاالت 
جاسر مدیر عام مركز المعلومات، وممثلي مراكز المعلومات 

بجمیع قطاعات وھیئات الوزارة. 
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القانون الدولى واإلطار القانوني لتنظیم وضبط نھر النیل

النیل یؤثرعلى حیاة شعوب عشرة دول مختلفة في افریقیا ومصدر  إن نھر 
العدید من أقدم حضارات العالم .

عنھ  ینتج  ان  شأنھ  من  ذلك  فإن  وھیدرولوجیتھ  النیل  في طبوغرافیة  الشائعة  للخالفات  ونظًرا 
البعض كحكومات وكشعوب  الدول بعضھا  بین ھذه  المعقدة والمتشابكة  العالقات  مجموعة من 

أیًضا.
كما أن نھر النیل باعتباره نھًرا دولیًا خضع بطبیعة الحال للقواعد العامة للقانون الدولي بشأن 
استخدام وإدارة األنھار الدولیة والمبادىء األساسیة التي تقنن حقوق وواجبات الدول المنتفعھ بھ 
القانونیة المتعلقة باألنھار الدولیة والتي تحكم العالقة بین  القواعد والمبادىء  ونوضح فیما یلي 

الدول ذات االنتفاع بنھر دولي:
        فى القرون السابقة كان ھناك مبدأ یعرف بمبدأ (ھارمون) وكان مضمونھ أن سیادة الدولة 

تكون مطلقة على ذلك الجزء من النھر الدولي اواألنھار الدولیة المارة في أراضیھا.
وبتقدم الدراسات الھیدرولوجیة لألنھار الدولیة ثبت عدم صحة ھذا المبدأ حیث أن أى نھر من 
منبعھ إلى مصبھ یعتبر وحدة ھیدرولوجیة واحدة متكاملة وكأى كائن حى فان أى مشروع یقام في 
أى حبس من أحباس النھر أو على أحد روافده فإنما یؤثر على دینامیكیة حركة النھر في باقي 
أحباسھ لذلك َعرفت الدول من ھذا المبدأ لماینتج عنھ من أضرار للدول المشاطئة لألنھار الدولیة 
الدول  بین  العالقات  لتنسیق  آخر  معیار  إلى  تتطلع  وأخذت  األنھار،  ھذه  أحواض  ُتكون  والتي 
وبعضھا وبیان الحقوق والواجبات لكل دولة فكان ناتج ذلك اإلتفاق على قواعد دولیة وقانونیة تقنن 
المصلحة   أصحاب  الدول  بین  المنازعات  وحل  الدولیة  األنھار  وإدارة  االستغالل  سبل  وتنظم 

والمنفعة.
                 

۱

اتفاقيات 



١٠

        ولقد أقر معھد القانون الدولي في عام ۱۹٦۱ عدة مبادىء أساسیة تتعلق بحقوق وواجبات 
الدول المنتفعة باألنھار الدولیة:

أ- وجوب التعاون فى استغالل میاه النھر الدولي.
ب- عدالة توزیع میاھھ .

ج- وجوب التعاون والتشاور بشأن المشروعات المقترحة.
أحد  استغالل  بسبب سوء  وقوعھ  أى ضرر محتمل  المناسبة عن  التعویضات  د- وجوب سداد 

األطراف اآلخرین المنتفعین.
ھـ - وجوب تسویة المنازعات بین الدول المنتفعة بالطرق السلمیة كواجب یملیھ حسن الجوار.

        كذلك فإن جمعیة القانون الدولي قد توصلت إلى عقد اجتماع ھلسنكي عام۱۹٦٦، وفیھ اتفق 
على مجموعة من القواعد التي تضع مؤشرات السبل القانونیة الستغالل وإدارة األنھار الدولیة 
وحل المنازعات بین الدول المنتفعة وذلك في حالة غیاب اتفاقات محددة أو سوابق خاصة حول 

استعمالھا للنھر الدولي الذي تنتفع منھ كلھا وأھم قواعد ھلنسكي ھى:
أ- عدالة التوزیع 

ب- والعدالة فى التوزیع التعني توزیع المیاه بنسب متساویة وإنما بنسب عادلة تأخذ في اعتبارھا 
العوامل التالیة:

۱- طبوغرافیة الحوض وبصفة خاصة حجم الحوض (المدد النھرى الواقع داخل أراضي الدول 
المنتفعة).

۲-الظروف المناخیة المحیطة بحوض النھر بصفة عامة.
۳-سوابق استعمال میاه حوض النھر إلى حین االستعماالت الراھنة. 

٤-االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة لكل من دول الحوض .
٥-العنصر السكاني .

البدیلة لسد االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة لكل من  للوسائل األخرى  المقارنة  ٦-التكالیف 
دول الحوض.

۲

۳
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۷-مدى تواجد مصادر أخرى بدیلة للمیاه.
۸-ضرورة تفادي االسراف غیر الضروري والضرر غیر الحتمي للدول األخرى المنتفعة من 

نفس النھر.
      وقد وضعت قواعد ھلسنكي توصیفًا جدیًدا للنھر الدولي وھو: حوض المدد النھري الدولي 
(INTERNATIONAL DRAINAGE BASIN) وھو یشمل األراضى الواقعة داخل 
میاه  من  االنتفاع  في  االولویة  لھا  تكون  أن  یجب  والتى  الدولي  النھر  لتصرف  الحوض  ذلك 
النھركما فرقت قواعد ھلنسكي مابین ھذه األراضي الواقعة خارج حوض المدد النھري والتي  

تحددھا الحدود الخارجیة لحوض النھر.
       مما تقدم فقد أدى إجماع رجال القانون الدولیین وأحكام المحاكم الدولیة والمبادىء المتضمنة 
في االتفاقات الدولیة الى ظھور اتفاق عام على وجود قواعد بشأن حقوق وواجبات الدول المنتفعة 

لمیاه نھر دولي ومن أھمھا:
۱-عدالة توزیع واستخدام المیاه.

۲-أن تمتنع الدول المنتفعة عن تحویل مجرى النھر أو عن انشاء خزانات أو سدود على النھر من 
شأنھا التخفیض أو التأثیر على حصة دول أخرى منتفعة وذلك دون التشاور المسبق واالتفاق مع 

ھذه الدول .
الدولة  استقالل  بعد  المفعول  ساریة  تظل  االستعمار  وقعھا  التي  والمعاھدات  ۳-االتفاقیات 

المستعمرة وفقًا لقانون توارث الدول الذي أقرتھ اتفاقیة فیینا لعام ۱۹۷۸.
ودرجة  دولة  كل  احتیاجات  أساس  على  المنتفعة  األخرى  للدول  المكتسبة  الحقوق  ٤-احترام 

اعتمادھا على میاه النھر.

٤

٥



١٢

أماكن لھا تاریخ:
یقع وادي الریان في الجزء الجنوبي الغربي من الفیوم، وھو منخفض عمیق من الحجر الجیري 
االیوسیني وقد أعلنت منطقة وادي الریان محمیة طبیعیة عام ۱۹۸۹لحمایة الموارد البیولوجیة 

والجیولوجیة الفریدة بھا .
تتمیز منطقة وادي الریان ببیئتھا الصحراویة المتكاملة بما فیھا من كثبان رملیة وعیون طبیعیة 
الحفریات  إلى  باإلضافة  متنوعة  بریة  مختلفة وحیوانات  نباتیة  وحیاة  واسعة  مائیة  ومسطحات 
الغزال  (الغزال األبیض..  الحیوانات مثل:  نادرة من  أنواًعا  الھامة والمتنوعة...وتضم  البحریة 
المصري ..ثعلب الرمال.. الثعلب األحمر) ویوجد بالمحمیة ستة عشر نوًعا مختلفًا من الزواحف 

النادرة وتضم مائة نوع من الطیور المقیمة والمھاجرة.
أصل التسمیة:

وادي الریان یعتبر واحًدا من أھم المحمیات الطبیعیة المتواجدة بمصر بعد محمیات راس محمد 
وسانت كاترین وجبل علبة وسمى بوادي الریان نسبة إلى ملك یدعى (الریان بن الولید)الذي عاش 

في المنطقة مع جیشھ فترة یسقى ماء من العیون االطبیعیة بالمنطقة.
وقد اتفق البدو على ھذه التسمیة التي وجد أن لھا أصول مصریة .

وصف المنطقة:
یتكون وادي الریان من: 

منطقة بحیرات: الریان تقغ في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة الفیوم من الصحراء الغربیة على 
بعد۲٥كم جنوب المدینة تتكون البحیرة من بحیرتین یربطھما منطقة شالالت وتعتبر مصدًرا مھما 

من الثروة السمكیة. 
البحیرة العلیا تبلغ مساحتھا ٦٥ كم وتوجد بوادى المساخیط وترتفع بمنسوبھا عن البحیرة السفلى 

وادي الریان 

تاريخ
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بمقدار ۲۰م ونسبة الملوحة بھا ۱٫٥ جم ومیاھھا شبھ ملحیة ومتجددة وتتمیز بكثافة األسماك .
البحیرة السفلى تقع بوادي الریان تصل مساحتھا ۱۰۰كم وھى البحیرة الكبیرة ونسبة الملوحة بھا 
مرتفعة عن البحیرات العلیا نتیجة عملیة البخر وتعتبر منطقة الشالالت  من مناطق الریاضات 

البحریة المختلفة وركوب الخیل والجمال وغیرھا من األنشطة السیاحیة والترفیھیة وغیرھا.
بھا ثالث عیون كبریتیة طبیعیة  كثبان رملیة متحركة ویوجد  تتكون من  الریان:  منطقة عیون 

وتتمیز بوجود الحیوانات البریة والزواحف والطیور المقیمة والمھاجرة .
منطقة جبل الریان(مناقیر الریان): ویطلق علیھا مناقیر الریان التخاذ الجبل شكل المنقار وتحتوي 

على الحفریات وبعض اآلثار.
وادي الحیتان(قارة جھنم): تقع في الشمال الغربى للبحیرة العلیا على مساحة ۲۰۰ كم نسبة إلى 
وجود اآلثار الدالة على وجود الحیتان بھا، وتعود ھذه الحفریات لھیاكل متحجرة لحیتان بدائیة 

وأسنان سمك القرش.
تحویھ من حفریات حیتان  لما  تراث عالمي  الوادي كمنطقة  الیونسكو منطقة  واختارت منظمة 

كاملة ترجع إلى ماقبل ٤۰ ملیون سنة.
مشروع وادي الریان: 

أول من فكر في االستفادة من منخفض وادي الریان ھو محمد علي باشا الذي شجع مجموعة من 
العلماء األجانب على فكرة انشاء المنخفض كمخزن للمیاه وقت الحاجة حیث أن الوادى ینخفض 

عن سطح البحر المتوسط بمقدار٤٦كم حوالي متر واحد عن منسوب بحیرة قارون.
ان وجود منخفض الریان بھذه المساحة الكبیرة ٤۰۰ كم قریبًا جًدا من منخفض الفیوم دفع إلى 
التفكیر في صرف میاه الرى الفائضة عن الزراعة بمحافظة الفیوم إلى ھذا المنخفض ینتج عنھ 
ارتفاع مستوى المیاه الجوفیة مما یھدد األرض الزراعیة في المنطقة وكذلك غمر مساحات واسعة 

من الشاطئ الجنوبي للبحیرة وھى أولى المناطق السیاحیة بالمحافظة.
ولحل ھذه المشكلة تقرر تنفیذ مشروع لصرف جزء كبیر من ھذه المیاه الى منخفض الفیوم وبدأ 
العمل في اكتوبر ۱۹٦۸ بعد ما ارتفع منسوب المیاه في بحیرة قارون وھدد المنشأت التي شیدت 
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حولھا لیكون خزانًا لمیاه الصرف الزراعى وانتھى العمل في ینایر ۱۹۷۳. 
 نلخص المشروع في عدة سطور: 

شق قناه بطول تسعة كم ونفق یصل إلى ۸ كم عبر الصحراء من الجانب الغربي لمنطقة   -۱
الفیوم المنخفضة.

أصبحت بعدھا میاه الصرف تتدفق إلى وادي الریان تصل المیاه أوًال الى البحیرة الشمالیة   -۲
ویتدفق الماء منھا في شكل جدول نحو أعمق جزء من المنخفض مشكال البحیرة الثانیة.

۳-  بسبب تآكل مجرى الجدول بدأت الصخور الطبیعیة بالظھور وتشكلت الشالالت فوقھا 
تفرعت تلك الشالالت الى اخرى صغیرة ال یزید ارتفاعھا عن اثنین الى اربعة مترات، واصبحت 
المھاجرة ومكان  للطیور  بالنباتات مما جعلھا موطنًا شتویًا مناسبًا  البحیرة اآلن مغطاة  جوانب 

مثالي لتربیة األسماك.
تعتبر المنطقة اآلن محمیة طبیعیة وتعد موطنًا ألكبر عدد من الغزالن (نحیلة القرن) في   -٤

العالم .
نبذة فنیة عن مشروع وادي الریان:

یعد منخفض وادي الریان طبیعي وتبلغ سعتھ ملیارین من األمتار المكعبة عند منسوب (۱۸-) 
الستقبال المیاه الزائدة عما تستوعبھ بركة قارون أعال من منسوب (-٤٤٫۳۰) وذلك بواسطة حفر 
قناة مكشوفة تاخذ من تحویلة مصرف الوادى أمام محطة المختلطة مباشرة و طولھا تسعة كیلو 
مترات، تم انشاء قناة تشق في الصخر بطول۳۰۰متر تنقل منھا المیاه بالتدفق الطبیعي داخل نفق 
یبلغ قطره ثالثة أمتار على شكل حدوة فرس بطول حوالى ۷۷۷٥ متًرا وذلك یكون أطول نفق 

مائي في العالم وھو مبطن بالخرسانة المسلحة بسمك ۰٫۲٥ متًرا .
و تصب میاه النفق في المنخفض الشمالي من الوادي ( وادي المساخیط) ویخترقھ لمسافة سبعة 
كیلو مترات، كما یخترق الھضبة األولى بطول ۳۰۰ متر ثم المنخفض األوسط (وادي القسیمات) 
بطول حوالي اثنین كیلو متر ثم الھضبة الثانیة بطول ٥۰۰ متر وأخیًرا بالمنخفض الجنوبي (وادي 

الریان) .
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فوائد المشروع:
۱- إعطاء اراضي الفیوم مقننات الرى الكافیة وفي المواعید المناسبة النتاج أكبر محصول.

۲- التوسع األفقي في مساحة قدرھا ۹۰۰ فدان.
۳- زیادة االقتصاد القومي بما ال یقل عن خمسة مالیین جنیھ سنویًا والمساھمة في رفع مستوى 

معیشة الفرد بما ال یقل عن ۹۰۰۰۰۰ مواطن ھم سكان اقلیم الفیوم.
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:INTERPRETATION IN ENGLISH

:GOD ALMIGHTY EXPLAINS TO US THAT

 IT IS HE WHO SET FOR YOU THE EARTH AT CREATION IN THE ORDER OF A SETTLED

 HABITATION WHERE YOU ESTABLISH YOUR ABODE, AND MADE THE HEAVEN WITH ITS

 REGIONS, SPHERES, CELESTIAL BODIES AND REALMS OF SPACE A CONSTRUCTION OF

 IMPOSING MAGNITUDE, AND HE SENT DOWN FROM THE FLOOR OF THE VAULT OF

 HEAVEN RAIN WATER AND WITH IT HE CAUSED THE VARIOUS PRODUCTS TO SPRING

 FROM THE SOIL, PRODUCTS FIT TO BE USED AS FOOD FOR HUMAN SUSTENANCE.

 THEREFORE, DO NOT EQUAL WITH HIM DEITIES HAUNTING YOUR IMAGINATION WHEN

 .THE INSTINCTIVE PERCEPTION OF THE TRUTH IS NATURAL TO YOU

:INTERPRÉTATION EN FRANÇAIS

.DIEU TOUT-PUISSANT NOUS L'EXPLIQUE

 DE LA TERRE, IL A FAIT POUR VOUS UN LIT DE REPOS, ET DU FIRMAMENT UN ÉDIFICE. IL

 FAIT DESCENDRE DU CIEL UNE EAU DE LAQUELLE IL FAIT SURGIR DES FRUITS POUR

...VOTRE SUBSISTANCE. N'ATTRIBUEZ PAS À DIEU DES ÉMULES, ALORS QUE VOUS SAVEZ

التفسیر باللغة العربیة
یُبیّن هللا سبحانھ وتعالى لنا أن عطاء ربوبیتھ الذي یعطیھ لخلقھ جمیعًا المؤمن والكافر كان یكفي 
لكى یؤمن كل الناس .. فأخذ یبیّن لنا آیات من عطاء ربوبیتھ، ویلفتنا إلیھا لعل من لم یؤمن عندما 
یقرأ ھذه اآلیات یدخل اإلیمان في قلبھ، فیلفتنا هللا سبحانھ وتعالى إلي خلق األرض في قولھ تعالى 
"الذي جعل لكم األرض فراشا" ممھدة ومبسطة لتسھل حیاتكم علیھا،"والسماء بناًء"سقفاً محكمة 
البناء" وأنزل من السماء ماًء فأخرج بھ من" أنواع "الثمرات رزقاً لكم" تأكلونھ وتُؤّكلون دوابكم 
فأخرج لكم بھ من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقًا لكم "فال تجعلوا � أنداًدا" شركاء ونظراء 

ده بالخلق والرزق، واستحقاقِھ العبودیة. في العبادة "وأنتم تعلمون" أنھ الخالق وتعلمون تفرُّ

" الذي جعل لكم األرض فراًشا والسماء بناًء وأنزل من السماء ماًء فأخرج بھ من الثمرات رزقًا 
لكم فال تجعلوا � أنداًدا وأنتم تعلمون"                    سورة البقرة آیة ۲۲
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 "جائزة التمیز الحكومي العربي"
متابعات مصرية

في  اإلداریة  للتنمیة  العربیة  المنظمة  أطلقت 
جامعة الدول العربیة بالتعاون مع حكومة دولة 
التمیز  "جائزة  المتحدة  العربیة  اإلمارات 
على  نوعھا  من  األولى  العربي"  الحكومي 
مستوى العالم العربي، لتكون األكبر عربیًا في 
مجال التطویر والتحسین والتمیّز اإلداري ضمن 
القطاع الحكومى، تحت رعایة الشیخ محمد بن 
رئیس  االمارات  رئیس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

مجلس الوزراء حاكم دبى .
وتھدف الجائزة التي تم اإلعالن عنھا الیوم في 
إحداث  إلى  بالقاھرة  العربیة  الدول  جامعة  مقر 
األداء  تمیّز  مجال  في  العالمیة  الممارسات  أفضل  یطبق  اإلدارة  مجال  في  جدید  عربي  حراك 
الحكومي، ویسلط الضوء على التجارب اإلداریة الناجحة في المنطقة العربیة، ویكّرم الكفاءات 
المؤسسي،  التمیّز  لتبنّي  الحكومیة  القطاعات  لدى  إیجابیًا  قیادیًا  فكًرا  العربیة، ویخلق  الحكومیة 
وتجدید العملیات والنظم القائمة باستخدام التقنیات الذكیة، لتنفیذ الرؤى واالستراتیجیات الحكومیة 

المستقبلیة.
أضاف أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة أن جائزة التمیز الحكومي العربي التي 
یرعاھا صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت مظلة الجامعة العربیة تھدف إلى 
الحكومیة  الكفاءات  وتكریم  العربیة  المنطقة  في  الناجحة  اإلداریة  التجارب  الضوء على  تسلیط 

العربیة.
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أماكن لھا تاریخ:
یقع وادي الریان في الجزء الجنوبي الغربي من الفیوم، وھو منخفض عمیق من الحجر الجیري 
االیوسیني وقد أعلنت منطقة وادي الریان محمیة طبیعیة عام ۱۹۸۹لحمایة الموارد البیولوجیة 

والجیولوجیة الفریدة بھا .
تتمیز منطقة وادي الریان ببیئتھا الصحراویة المتكاملة بما فیھا من كثبان رملیة وعیون طبیعیة 
الحفریات  إلى  باإلضافة  متنوعة  بریة  مختلفة وحیوانات  نباتیة  وحیاة  واسعة  مائیة  ومسطحات 
الغزال  (الغزال األبیض..  الحیوانات مثل:  نادرة من  أنواًعا  الھامة والمتنوعة...وتضم  البحریة 
المصري ..ثعلب الرمال.. الثعلب األحمر) ویوجد بالمحمیة ستة عشر نوًعا مختلفًا من الزواحف 

النادرة وتضم مائة نوع من الطیور المقیمة والمھاجرة.
أصل التسمیة:

وادي الریان یعتبر واحًدا من أھم المحمیات الطبیعیة المتواجدة بمصر بعد محمیات راس محمد 
وسانت كاترین وجبل علبة وسمى بوادي الریان نسبة إلى ملك یدعى (الریان بن الولید)الذي عاش 

في المنطقة مع جیشھ فترة یسقى ماء من العیون االطبیعیة بالمنطقة.
وقد اتفق البدو على ھذه التسمیة التي وجد أن لھا أصول مصریة .

وصف المنطقة:
یتكون وادي الریان من: 

منطقة بحیرات: الریان تقغ في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة الفیوم من الصحراء الغربیة على 
بعد۲٥كم جنوب المدینة تتكون البحیرة من بحیرتین یربطھما منطقة شالالت وتعتبر مصدًرا مھما 

من الثروة السمكیة. 
البحیرة العلیا تبلغ مساحتھا ٦٥ كم وتوجد بوادى المساخیط وترتفع بمنسوبھا عن البحیرة السفلى 

ھذه  خالل  من  "نھدف  العربي  الحكومي  التمیز  جائزة  أمناء  مجلس  رئیس  القرقاوي  وأضاف 
الجائزة إلى تحفیز اإلبداع والتطویر في اإلدارة الحكومیة العربیة، ونھدف إلبراز النماذج العربیة 
وزراء  من  المتمیزین  العرب  اإلداریین  لتكریم  وأیًضا  الجمیع..  منھا  لیستفید  الناجحة  اإلداریة 

ومحافظین وموظفین ومھندسین وصانعي سیاسات وقرارات في الحكومات العربیة".
وتشمل الجائزة خمسة عشر فئة موزعة على فئتین رئیسیتین ھما األفراد والمؤسسات حیث تضم 
لھیئة أو  الفردیة فئات أفضل وزیر عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدیر عام  الجوائز 
موظفة  وأفضل  عربي،  حكومي  موظف  وأفضل  عربي،  بلدیة  مدیر  وأفضل  عربیة،  مؤسسة 

حكومیة عربیة.
أما الجوائز المؤسسیة فتنقسم إلى رئیسیة وفرعیة حیث تضم الجوائز الرئیسیة فئات أفضل وزارة 
عربیة، وأفضل ھیئة أو مؤسسة حكومیة عربیة، فیما تضم الجوائز الفرعیة فئات أفضل مبادرة 
أو تجربة تطویریة حكومیة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكین الشباب، وأفضل مشروع 
حكومي عربي لتطویر التعلیم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطویر القطاع الصحي، وأفضل 
مشروع حكومي عربي لتطویر البنیة التحتیة، وأفضل مشروع حكومي لتنمیة المجتمع، وأفضل 

تطبیق حكومي عربي ذكي.
الفردي، وتنقسم  التمیز  المؤسسي وجوائز  التمیز  الحكومي جوائز  للتمیز   وتضم جائزة مصر 
المحلیة  الوحدات  وتشمل  المتمیزة  الحكومیة  المؤسسة  جائزة  إلى  المؤسسي  التمیز  جوائز 

(محافظات، مراكز، مدن، أحیاء، قرى)، والمؤسسات التعلیمیة (الكلیات الحكومیة).
 لقد فازت السیدة الدكتورة/ إیمان سید رئیس قطاع التخطیط بالمركز الثاني ضمن جائزة القیادات 
اإلداري  الجھاز  مستوى  علي  قطاع  رئیس   ۳۹ للجائزة  تقدم  حیث  قطاع؛  رئیس  فئة  المتمیزة 
التعاون مع دولة  المتقدمین عن طریق لجنة تحكیم مستقلة ضمن برنامج  تقییم  تم  بالدولة، وقد 

اإلمارات الشقیقة لرفع كفاءة الجھاز اإلداري بالدولة. 
للموارد  العامة  باإلدارة  الزراعي  المھندس  أحمد طوغان  علي  المھندس/ جمعة  السید  فاز  كما 
المائیة والرى بالجیزة بالمركز األول لجائزة اإلبتكار واإلبداع (فئة التمیز الفردي) وذلك عن فكرة 

"نظام مبتكر لمعالجة میاه الصرف الصحي".
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فى ۲۰۲۰/۱/۱٥ افتتح الزعیم الراحل جمال عبد 
الناصر والرئیس الروسى نیكاتا خروشوف السد 
الرى  وتنظیم  الكھرباء  انتاج  وبھدف  العالى، 
وتخزین المیاه ومنع فیضان النیل. ووقتھا اختارتھ 
الكبرى كاعظم  والشركات  للسدود  الدولیة  الھیئة 
عابرا  العشرین  القرن  فى  شید  ھندسى  مشروع 
تم  العالم  فى  العمالقة  المشروعات  من   ۱۲۲

تنفیذھا فى ھذا التوقیت .. مثل نفق (المانش) الذى یربط بین بریطانیا وفرنسا.
نبذة عن بناء السد العالى

ویعد السد العالى من اھم المشروعات الھندسیة التى نفذتھا ثورة ۲۳ یولیو ومن ابرز المزارات  
السیاحیة بمحافظة اسوان ویبلغ طولھ ۳٦۰۰ متر وعرض القاعدة ۹۸۰ مترا فیما یصل عرض 
التخزین ومحطة  السد وبحیرة  اجزاء جسم  ویتكون من ۳  متر  وارتفاعھ ۱۱۱  متر  القمة ٤۰ 
الكھرباء وقد تم تصمیم الجسم بعد دراسات وابحاث عالمیة عدیدة بحیث یكون من النوع الركامى 
المزود بنواة صماء من الطفلة وستارة راسیة قاطعة للمیاه فیما تكون المیاه المحجوزة امام السد 
وسعة  كم   ۱۰ عرضھا  ومتوسط  ٥۰۰كم  طولھا  التخزین  بحیرة  كبیرة  بحیرة صناعیة  العالى 
تخزینھا الكلیة تصل الى ۱٦۲ ملیار متر مكعب وتوجد محطة الكھرباء عند مخارج االنفاق حیث 
یتفرع كل نفق الى فرعین مركب على كال منھما توربینة لتولید الكھرباء بعدد ۱۲ توربینة قدرة 
الطاقة  تبلغ  فیما  وات  میجا   ۲۱۰۰ قدرھا  للمحطة  اجمالیة  وبطاقة  وات  میجا   ۱۷٥ منھا  كل 

الكھربیة المنتجة ۱۰ ملیارات كیلو وات / ساعة سنویا.
وبدأ بناء السد العالى فى عام ۱۹٦۰ وقد قدرت التكلفة االجمالیة بملیار دوالر ثلثھا من قبل االتحاد 
السوفییتى وانتھى العمل فى بنائھ عام ۱۹٦۸ وثبت اخر ۱۲ مولدا كھربائیا فى عام ۱۹۷۰ وتم          

   افتتاحھ رسمیا فى عام ۱۹۷۱.

 السد العالى        

الذكرى ال ٤۸ الفتتاح السد العالى...اعظم مشروع ھندسى فى القرن الـ۲۰ 

مناسبات
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 یقع رمز الصداقة بالقرب من جسم السد العالي فى محافظة أسوان، ویُعد شاھًدا على قوة العالقات 

المصریة الروسیة، لقد ُطرحت مسابقة بین المھندسین المعماریین والشركات المتخصصة إلنشاء 

رمز یجسد روح اإلرادة والتحدي بین الجانبین المصري والسوفیتي فى إنشاء السد العالي عقب 

االنتھاء من إنشائھ عام۱۹٦٤، وقد صممھ المھندس المعماري الروسي "یوري أوملیتر شینكو" 

وأنشئ في عام۱۹٦۷م.  

رمز الصداقة یعتبر من أھم المزارات السیاحیة التي یتوافد علیھا كل سائح أو زائر ألسوان.

ُصمم رمز الصداقة على ھیئة زھرة اللوتس المفتوحة مكونھ من ٥ ورقات، ونفذتھ شركة مصر 

لألسمنت المسلح المصریة.

اختار مصمم رمز الصداقة زھرة اللوتس لما لھا من قدسیة لدى المصریین القدماء، والتي تمثل 

في صعودھا فوق سطح المیاه فاتحة أوراقھا الخمس عند شروق الشمس، وتغلقھا عند الغروب 

وتغطس في المیاه مرة أخري.

أصبحت زھرة اللوتس رمًزا دائًما لجنوب مصر وجسد فیھا المصمم إمكانیة تجسید العلم السوفیتي 

والمكون من النجمة الخماسیة والمنجل الزراعي والمطرقة وبحیرة صناعیة، المنجل دلیل على 

الزراعة، والمطرقة على الصناعة والبحیرة الصناعیة على الصید.

رمز الصداقة یتوسط التاریخ المصري القدیم والسد العالي ویمثل الفترة المعاصرة لیعكس قدرة 

المصري على بناء الحضارة قدیًما وقدرتھ على صنع المعجزات في كل العصور.

رمز الصداقة             
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 رحلة الي متحفى الثورة وعلوم المیاه

قامت السیدة الدكتورة/ ایمان سید ــ رئیس قطاع التخطیط بدعوة العاملین بالوزارة للقیام بجولة 

تثقیفیة ترفیھیة مجانیة لزیارة متحفى الثورة وعلوم المیاه بالقناطر الخیریة وذلك فى ضوء اھتمام 

سیادتھا بالسادة العاملین وإثراء ثقافة أبنائھم وتعریفھم بالمقتنیات واألجھزة والتجارب الموجودة 

فى متاحف الرى بالقناطر الخیریة.

 كانت الرحلة یوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/۲/۷ حیث تمت الزیارة أوالً إلى متحف الثورة (متحف 

الرى) والذى تم افتتاحھ فى عھد الرئیس جمال عبد الناصرعام  ۱۹٥۷ لتوثیق وأرشفة وثائق بناء 

السد العالي الذي تزامن مع قیام ثورة یولیو لذلك تمت تسمیتھ بمتحف الثورة وفي عام ۲۰۰٦ 

عام ۲۰۱۱  نوفمبر  في  افتتاحھ  وتم  معماري  الثورة على طراز  متحف  تطویر  منظومة  بدأت 

ویالحظ بداخل متحف الثورة مسیرة اإلبداع في تاریخ الرى منذ تولي علي باشا مبارك أول وزارة 

ابتكار  في  قدیماً  المصریین  وعبقریة  على عظمة  یدل  ما  نجد  للمتحف  الدخول  وبمجرد  للرى 

وتطویر وسائل الرى وأدوات الزراعة للحفاظ على المیاه حیث ُوجدت مجسمات ثابتة ومتحركة 

ألنظمة الرى المختلفة مثل:

۱- الشادوف الذي استخدمھ المصریین قدیًما في رفع المیاه من النیل الى األرض الزراعیة مما 

أدى لتطویر الزراعة.

۲- الطنبور ظھر بعد الشادوف وھو عبارة عن أنبوب حلزوني تُوضع جھة منھ في المیاه والجھة 

األخرى تسحب لھا المیاه مع تدویر األنبوب لرفع كمیة أكثر من المیاه.

۳- الساقیةوكانتلمساعدة الُمزارع في رفع المیاه.

٤- الرى بالرش والتنقیط ظھر بعد ذلك بسبب زیادة التعدد السكاني والرغبة في التوسع بالزراعة 

         واستصالح الصحراء.



٢٣

یحتوي المتحف أیًضا على مكتب ( علي باشا مبارك) باإلضافة إلى بعض الكتب القدیمة التي 

كبیر متحرك  أسوان ومجسم  العالي وخزان  السد  لبناء  قدیمة  والمیاه وصور  النیل  تتحدث عن 

للقناطر الخیریة بكل تفاصیلھا من الھاویس والكوبري المتحرك وبوابات دخول المیاه واألبراج 

أول  امحتب  وتمثال  اللوحات  من  كبیر  أیًضاعدد  ویوجد  البوابات،  لحمایة  تُستخدم  كانت  التي 

مھندس رى في عھد الفراعنة وھو مكتشف فكرة عمل مجاٍر جانبیة وترًعا للنیل، ھناك أیًضا 

مجسم لمركب الشمس الذي كان یُستخدم للترحال في عھد قدماء المصریین وكذلك مجموعة من 

الحدیثة  الفنیة  اللوحات  وبعض  والقناطر  لمصر  قدیمة  وخرائط  والعمالت  القدیمة  الطوابع 

الفنانین المصریین مثل: القناطر الخیریة، الفالحة المصریة لوحة جداریة كبیرة  لمجموعة من 

مجسمة تعبر عن تحالف قوى الشعب..

بعد ذلك تم الذھاب المركز الثقافي لعلوم المیاه وبمجرد الدخول نجد ساحة مقّسمة تضم مجموعة 

من المعروضات التى تمثل ألغاز بسیطة للتفاعل من خاللھا مع ظواھر الطبیعة والعلوم واكتشاف 

أسبابھا.

ویضم المركز ۱۲۸ ُمكّون لنماذج تعلیمیة خاصة بالمیاه وبعض النظریات الریاضیة والفیزیائیة 

تم تصمیمھا من قِبل خبراء..

إضافة إلى ذلك یوجد العدید من المعروضات مثل كرة اإلحتكاك وتزن أربعةأطنان تتحرك بقوة 

اندفاع المیاه، تجربة إعصار السحاب، الطاقة الھیدروجینیة المائیة ، مخروط المیاه، نافورة القبة، 

العدید من المعروضات األخرى.

كما یحتوى المركز على مكان مخصص للضوء ویضم كرة البرق، بصریات ابن الھیثم، مرآة 

االتجاه الُمعاكس، الظل المتجمد وقسم للفیزیاء ظالل ملونة، حركة السكون، التبرید والتسخین..

وكذلك یضم المركزشجرة التین البنغالیالتى أدخلھا االحتالل الفرنسي فى مصر وتتمیز بضخامتھا 
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وھى من الشجر النادر فى العالم حیث یرجع تاریخھا الى ۲۰۰ عام وقد أوصي الرئیس السادات 

بالحفاظ علیھا وعدم ازالتھا وھى شجرة مقدسة فى الھند وتعتبر أكثر األشجار توفیًرا للظل فى 

العالم..

التوصیات المقترحة:

ــ تسلیط الضوء إعالمیًا على أماكن ومحتویات المتاحف الفنیة مع عمل ندوات ثقافیة توعویة 

للطلبة وخریجي الجامعات واإلستفادة من وسائل التواصل اإلجتماعي في عملیة التوعیة..

ــ عمل بروتوكول مع وزارة التربیة والتعلیم ووزارة الثقافة بتنشیط رحالت داخلیة في المدارس 

البنغالي  التین  النادر لشجرة  األثر  الرى في مصر، استخدام  لمعرفة مراحل تطور  والجامعات 

لتنشیط السیاحة وإلقاء الضوء علیھا إعالمیًا..
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أعظم شخصية

مولد النبي إبراھیم

سیدنا إبراھیم علیھ الصالة والسالم ھو أبو األنبیاء، حیث إن هللا تعالى اصطفاه، وجعل في ذریّتھ 
الكتاب والنبّوة، وكل من بُعث من األنبیاء علیھم السالم من بعده كانوا من نسلھ، فقد رزقھ هللا 
تعالى بولدین (إسماعیل وإسحاق ) علیھما السالم، وأكرمھما بالنبّوة، وُرزق إسحاق غالًما اسماه 
یعقوب وكان نبی�ا أیًضا، وكان یلقّب بإسرائیل، ومن نسلھ جاء بنو إسرائیل وأنبیائھم، أما إسماعیل 
علیھ السالم فھو جّد العرب جمیعًا، ومن نسلھ بُعث خاتم األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد علیھ 
أفضل الصالة والسالم.. وقد بیّن هللا تعالى أبّوة إبراھیم علیھ السالم لألنبیاء في القرآن الكریم، 
یَّتِِھ داووَد َوُسلَیماَن  حیث قال:"َوَوَھبنا لَھُ إِسحاَق َویَعقوَب ُكال� َھَدینا َونوًحا َھَدینا ِمن قَبُل َوِمن ذُِرّ
َوأَیّوَب َویوُسَف َوموسى َوھاروَن َوَكذِلَك نَجِزي الُمحِسنیَن* َوَزَكِریّا َویَحیى َوعیسى َوإِلیاَس ُكلٌّ 

لنا َعلَى العالَمیَن).  ِمَن الّصاِلحیَن* َوإِسماعیَل َوالیََسَع َویونَُس َولوًطا َوُكال� فَضَّ
مولد النبي إبراھیم علیھ السالم:

إبراھیم علیھ السالم أحد أفضل األنبیاء علیھم السالم، فھو من أولي العزم من الرسل، وقد ُولد في 
نّجاًرا  أبیھ آزر، وقد كان والده یعمل  الكلدانیّین، واسم  لبابل، وھي أرض  التابعة  منطقة كوثى 

ینحت األصنام، ثم یبیعھا ویعبدھا ھو وقومھ.
وكانت والدتھ في وقٍت یمّر فیھ الناس بظروٍف صعبٍة؛ إذ كان النمرود الذي كان یّدعي األلوھیة، 
ویظلم الناس ویبطش بھم یحكمھم، وبقي إبراھیم علیھ السالم في بابل فترةً من الزمن نشأ فیھا 
وكبر، وحمل الرسالة فأصبح داعیًا في قومھ، فواجھ القوم والنمرود، وحاول أن یھدیھم طریق 
التوحید � تعالى، وبالرغم من العدید من االبتالءات التي مّرت بإبراھیم خالل دعوتھ اال انھ لم 

یتراجع عن دعوة الناس � حتى توفاه هللا تعالى، وكانت وفاتھ في مدینة الخلیل في فلسطین.
دعوة إبراھیم علیھ السالم :

دعا إبراھیم قومھ إلى عبادة هللا وحده وترك عبادة األصنام التي ال تملك لھم ضًرا وال نفعًا، وقّرر 
قومھ أن یُلقوه في النار أو ینتھي عن دعوتھ، وبعد أن نّجاه هللا منھا أمره بالخروج من العراق إلى 
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فى ۲۰۲۰/۱/۱٥ افتتح الزعیم الراحل جمال عبد 
الناصر والرئیس الروسى نیكاتا خروشوف السد 
الرى  وتنظیم  الكھرباء  انتاج  وبھدف  العالى، 
وتخزین المیاه ومنع فیضان النیل. ووقتھا اختارتھ 
الكبرى كاعظم  والشركات  للسدود  الدولیة  الھیئة 
عابرا  العشرین  القرن  فى  شید  ھندسى  مشروع 
تم  العالم  فى  العمالقة  المشروعات  من   ۱۲۲

تنفیذھا فى ھذا التوقیت .. مثل نفق (المانش) الذى یربط بین بریطانیا وفرنسا.
نبذة عن بناء السد العالى

ویعد السد العالى من اھم المشروعات الھندسیة التى نفذتھا ثورة ۲۳ یولیو ومن ابرز المزارات  
السیاحیة بمحافظة اسوان ویبلغ طولھ ۳٦۰۰ متر وعرض القاعدة ۹۸۰ مترا فیما یصل عرض 
التخزین ومحطة  السد وبحیرة  اجزاء جسم  ویتكون من ۳  متر  وارتفاعھ ۱۱۱  متر  القمة ٤۰ 
الكھرباء وقد تم تصمیم الجسم بعد دراسات وابحاث عالمیة عدیدة بحیث یكون من النوع الركامى 
المزود بنواة صماء من الطفلة وستارة راسیة قاطعة للمیاه فیما تكون المیاه المحجوزة امام السد 
وسعة  كم   ۱۰ عرضھا  ومتوسط  ٥۰۰كم  طولھا  التخزین  بحیرة  كبیرة  بحیرة صناعیة  العالى 
تخزینھا الكلیة تصل الى ۱٦۲ ملیار متر مكعب وتوجد محطة الكھرباء عند مخارج االنفاق حیث 
یتفرع كل نفق الى فرعین مركب على كال منھما توربینة لتولید الكھرباء بعدد ۱۲ توربینة قدرة 
الطاقة  تبلغ  فیما  وات  میجا   ۲۱۰۰ قدرھا  للمحطة  اجمالیة  وبطاقة  وات  میجا   ۱۷٥ منھا  كل 

الكھربیة المنتجة ۱۰ ملیارات كیلو وات / ساعة سنویا.
وبدأ بناء السد العالى فى عام ۱۹٦۰ وقد قدرت التكلفة االجمالیة بملیار دوالر ثلثھا من قبل االتحاد 
السوفییتى وانتھى العمل فى بنائھ عام ۱۹٦۸ وثبت اخر ۱۲ مولدا كھربائیا فى عام ۱۹۷۰ وتم          

   افتتاحھ رسمیا فى عام ۱۹۷۱.

األرض المقدسة، وقد تزّوج علیھ السالم سارة، وخرج بھا مع رفقة ابن أخیھ لوط إلى الشام، ثّم 
ارتحل إلى مصر ومنھا مرةً أخرى إلى فلسطین، ثّم خرج بزوجتھ الثانیة ھاجر وبولدھما إسماعیل 

إلى مكة المكرمة.
فضل إبراھیم علیھ السالم :

وصف هللا نبیھ إبراھیم في القرآن الكریم بأوصاٍف عدیدةٍ؛ منھا أنھ إماٌم، وأُّمةٌ؛ أّي جامٌع لخصال 
الخیر، وقانٌت؛ أّي خاشٌع مطیٌع �، وحنیٌف؛ أّي المائل عن الشرك إلى التوحید، وھو أّول من 
یُكسى من الخلق، وكان النبي محمد علیھ الصالة والسالم یحبّھ حبًا شدیًدا حتى سّمى ابنھ إبراھیم.

ابتالءاٌت باطنھا رحمة مّر بھا النبي إبراھیم علیھ السالم:
قذفھ علیھ السالم في النار:  -۱

كان قوم إبراھیم علیھ السالم في منطقة حّران یعبدون األصنام، ولطالما حاول النبي إبراھیم أن 
ینھاھم عن عبادة األصنام، ویذّكرھم بأنّھا ال تضّر وال تنفع، لكنّھم لم یستجیبوا لھ، فرأى إبراھیم 
أن یُقیم علیھم الُحّجة الدامغة لیرى ما سیفعلون، فاستغّل فترةً من الوقت قد خرج فیھا القوم من 
القریة؛ فحّطم لھم أصنامھم جمیعًا إّال كبیًرا لھم، فلّما عاد القوم ورأوا ما حّل بأصنامھم تساءلوا 
علیھم؛  الُحّجة  فقامت  یجیبھم،  علّھ  األكبر  الصنم  یسألوا  أن  إبراھیم  إلیھم  فطلب  الفاعل،  عن 
فاضطروا إلى أن یعترفوا أّن ھذه أصناٌم ال تتكلّم أبًدا، ولما شعر القوم أّن إبراھیم قد أقام علیھم 
حجةً واضحةً، قّرروا أن یقتلوه جزاًء لھ على صنیعھ، فحفروا حفرةً عظیمةً، وأشعلوا فیھا النار 
وألقوه بھا، إّال أّن هللا أنجاه منھا وذلك بقولھ تعالى: " قُْلنَا یَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما َعلَٰى إِْبَراِھیَم".

۲ - األمر بذبح إسماعیل علیھ السالم:
جاء االبتالء الثانى من هللا تعالى لنبیّھ إبراھیم أن أراه في منامھ أنّھ یذبح ابنھ إسماعیل، فأدرك 
إبراھیم أّن ھذا أمٌر من هللا تعالى لھ، فلم یترّدد األب بذبح ابنھ ابتغاء رضوان هللا تعالى وتنفیذًا 
إبراھیم  ولّما وضع  والقبول،  بالرضا  إسماعیل  اإلبن  فبادر  ابنھ عّما رأى،  یخبر  فأقبل  ألمره؛ 
السكین على رقبة ابنھ لم تذبح إسماعیل؛ بل أرسل هللا تعالى لھما كبش الفداء عن إسماعیل، ومّر 
البالء بالرضا والتسلیم من النبیین علیھما السالم. حیث قال هللا تعالى: "َونَاَدْینَاهُ أَن یَا إِْبَراِھیُم قَْد 

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِیَن" ْؤیَا إِنَّا َكَذٰ َصدَّْقَت الرُّ
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نشأتھ و تعلیمھ: 
من موالید ۱۸۹۳..

العمومیة  األشغال  بوزارة  التحق 
مدرسة  من  تخرجھ  بمجرد 
في  وتدرج   ۱۹۱۷ عام  المھندسخانة 
 ،۱۹۳۸ عام  حتى  الوزارة  وظائف 
حیث أصبح مفتًشا لقناطر الدلتا وبذلك 
لھذا  یُختار  مصري  أول  أصبح 
المنصب بعد المھندسین اإلنجلیز .وقد 
وآخر   ،۱۹٥۳ عام  في  للتقاعد  أحیل 
وعین  الوزارة،  وكیل  مساعد  مواقعھ 
بھذا التقاعد خبیًرا لبحوث السد العالي 
ثورة  قیام  بعد  عام ۱۹٥۲  بدأت  التي 

یولیو. 
تعیینھ  قرار  أصدر   ۱۹٥۹ عام  وفي 
رئیًسا للجھاز التنفیذى لبناء السد العالى 
۱۹٦۱عین  عام  وفي  وزیر،  بدرجة 
إلنقاذ  العالمیین  الخبراء  للجنة  رئیًسا 

آثار النوبة ورفع معبدى أبوسمبل. 
وفى عام ۱۹٦۲ عین وزیًرا لألشغال، وأخیًرا عین في عام ۱۹٦٤ وزیًرا للرى في وزارتى علي 

صبري األولى والثانیة حتى ۳۰ سبتمبر ۱۹٦٥.

شخصيات 
اثرت الري المصري

المھندس / حسن زكى 
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إنجازاتھ:
۱- لھ دور كبیر في تحویل خمسمائة ألف فدان بمحافظتى سوھاج وأسیوط من الرى الحوضي 
المرحلة  الذي حدد النتھاء  الموعد  تم ذلك قبل فیضان عام ۱۹٦٤ وھو  الدائم حیث  الرى  إلى 

األولى للسد العالى وبدء التخزین في بحیرتھ، األمر الذي یستحیل معھ غمر حیاض ھاتین 
المحافظتین النخفاض مناسیب النیل خلف اسوان ومعنى ھذا ان تجھز أراضي الحیاض بصورة 
مختلفة تماًما عما كانت علیھ منذ آالف السنین حتى یمكن أن تستقبل میاه الرى الدائم بطریقة جدیدة 

تتغیر فیھا أسالیب وطرق الرى.
۲- في عام ۱۹٦٥ قام باصدار قرار تحویل جھاز الحیاض إلى ھیئة الصرف المغطى بالوجھ 

القبلي بعد أن تضاعفت الحاجة إلى ھذا النوع من الصرف إلى السد العالي.
وفاتھ:

توفى عام ۱۹۷۱.
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قال رسول هللا صل هللا علیھ وسلم عن الخیل (اْلَخْیل َمْعقود فِي نَواِصیَھا اْلَخْیر إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمة) 
تكلم المفسرون في معنى ألفاظ الحدیث الشریف ففسروا الناصیة بأنھا مقدم الرأس، ومعنى معقود 
أي ُمالزم لھا وكأنھ ُعقد بھا، ویدل الحدیث الشریف على معاٍن عظیمة ففیھ الحث على الجھاد في 
سبیل هللا تعالى من خالل بیان فضل اكتساب الخیل التي ھى أقوى آالت الجھاد في القتال ضد 

أعداء هللا.
خلق هللا لنا الدواب للتسھیل علینا في السفر والترحال، ومن ھذه الدواب الخیول التي تعتبر من 
أجمل الحیوانات والتي تتصف بالذكاء فتعرف صاحبھا من رائحتھ، وعندھا مشاعر تشبھ مشاعر 
اإلنسان حیث أنھا تحزن لفراق صاحبھا وتفرح لفرحھ أیًضا.. قیل أن الخیل تتمتع بحس موسیقي 
التدریب المستمر، ومن أجمل الخیول.... الخیول  أنھا تستطیع أداء بعض الرقصات بعد  حیث 
العربیة األصیلة التي تتحمل الجرى لمسافات طویلة، والخیل موجودة منذ بدء الخلیقة، ویُقال أن 

أول من روضھا وركبھا ھو سیدنا إسماعیل علیھ السالم..
فوائد ركوب الخیل:

۱- یزید الثقة بالنفس ویزید من االنتماء االجتماعي.
۲- یقوي العضالت ویحّسن من توازن الجسم ویحّسن من قدرة المخ والسیطرة على العضالت.

۳- یزید من السیطرة على المشاعر واألحاسیس وزیادة القدرة على التحمل والصبر.
٤- یعالج إصابات العمود الفقري و الجلطات.
٥- یقلل من أعراض شرود الذھن واإلدمان.

٦- یعالج مشاكل ضعف السمع والرؤیة ومشاكل اإلدراك. 

رياضة

ركوب الخیل
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لتعلّم ركوب الخیل فإنّھ یجب اتباع الخطوات اآلتیة:

۱- قبل ركوب الخیل: یجب تعلّم أمور تساعد على التعامل مع الحصان قبل ركوبھ، مثل: 
تعلم ربطھ بشكل آمن ومناسب، واالعتناء بھ.

۲- تعلّم وضع السرج واللّجام.
۳- السیر: عند البدء بالسیر فإّن الشخص سیشعر بعدم التوازن، وبأنّھ غیر قادر على التحّكم 

بجسده كالمعتاد، وقد یجد أّن األمر أصعب مّما توقع.
٤- الھرولة أو الركض: مع ممارسة ھذه الریاضة والتدّرب على امتطاء الخیل فإّن ثقة 
الشخص ومھاراتھ تزید، ویصبح الوقت مناسبًا لتعلّم الركوب على الخیل بشكل أفضل وأسرع، 

باإلضافة إلى الركض والھرولة.
٥-  السالمة: ال تعّد السالمة من مھارات ركوب الخیل، ولكنّھا أمر أساسي عند التعامل معھ، 

وعادةً ما یذّكر المدرب باألمور األساسیة عند ركوب الخیل للحفاظ على السالمة.
بأّي حالة  أو  بالسقوط  الخاصة  األمور  تعلّم  یتم  الطوارىء:  التعامل مع حاالت   -٦
طوارىء أخرى بعد تخّطي األساسیات التي تّم ذكرھا، ومن الضروري أن یرتدي الفارس الخوذة 

واألحذیة المناسبة لركوب الخیل.
۷- االعتناء بالحصان: یجب االعتناء بالحصان جیًدا بعد انتھاء مھمتھ، وتوفیر الراحة لھ 

حتى ال یشعر بالضیق أثناء التعامل معھ. 
أدوات الخیل:

الِسرج: وھوالِمقعد الذي یُوضع على ظھر الفرس لیقعد علیھ الخیّال أو الفارس، ویُصنع الِسرج 
من  المصنوع  القوس  ھناك  السرج  مقدمة  وفي  الجمیلة،  باأللوان  الُمزخرف  المتین  الجلد  من 
الخشب، ومن ملحقاتھ الّركاب وھو مكاُن وضع األرجل لتحقیق اتزاٍن أكثر للّراكب، والحزام الذي 

یَربط السرج بالحصان لتثبیتھ جیًدا، وتوضع تحت السرج لبادةٌ تحمي جلد الحصان من السرج.
علیقة الفرس: ھو عبارةٌ عن الكیس الذي یُعلق برأِس الحصان، ویوضع بھ العلف كالشعیر 

مثًال، ویَتسع ھذا الكیس لرأِس الحصان، ویكون عادةً مثبتًا بحبٍل یوضع خلَف رأس الحصان، 
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وعندما یؤكل الحصان من خالل العلیقة ال یخرج الكیس من رأسھ، وما زال یُستخدم لدى الكثیر    
من مربي الخیول.

الّرسن أو العنان أو اللّجام: وھو أداةُ التحكم في الحصان الحبل المجدول من الصوف 
والوبر لیمسك بھ الفارس،

والشیكمة: وھي الحلقة المعدنیة التي توضع في فم الحصان.
الحذاء: ویتكون من حذوة الفرس وھى عبارة عن قطعٍة معدنیٍة من حدید الصفیح تُثبت في 
حوافر الخیل بواسطِة أربعِة إلى ستِة مسامیر، والھدف من الحذوة حمایة حافِر الحیوان من حرارةِ 
التربة والصخور، واألشواك، والتحسین من سرعة جریھا، وھو من التقالید القدیمة التي استخدمھا 
العرب وما زالوا یستخدمونھا، وتسمى المسامیر الستة بالسوادیس، وتوزع كل ثالثِة مسامیر على 

جانبي الحذوة.
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كم كان عمرك عندما عرفت أن السھم األبیض یدلك على جھة 
غطاء البنزین

كم كان عمرك حینما اكتشفت أن الذي یكتب داخل الكاف 
ما ھي إال كاف صغیرة ولیست ھمزة؟

لثقة  ترمز  الھیونداى  عالمة  أن  عرفت  لما  عمرك  كان  كم 
الزبون بالشركة.

السیارات صنعت  مقاعد  في  الرأس  أن مساند  لما عرفت  كان عمرك  كم   
خصیًصا قابلة لإلنفصال عن المقعد وذلك الستخدام قاعدتھا الحدیدیة لكسر 
النوافذ والزجاج في حالة الطوارئ كالحوادث وحرائق السیارات التي تحول 

دون فتح األبواب والنوافذ لخروج الركاب

فوائد اإلمتناع عن وضع السكر في الشاي والقھوة وكافة المشروبات !!
بعد یومین: تحسن تقلبات المزاج وقلة التوتر وتحسن الھضم.

بعد أسبوع: زیادة الطاقة تحسن النوم وسھولة اإلستیقاظ صباًحا.
بعد شھر: تحسن مظھر الجلد ونضارتھ وتحسن صحة البشرة وحیویتھ.

بعد سنة: فقدان الكثیر من الوزن وتحسن المناعة إلى درجات متقدمة.

ءك

هل تعلم
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نزیف الحبر:
- لیس كل غالي السعر جید ..

ولیس كل رخیص الثمن ردئ!

- مصر أكبر من اإلرھاب والفساد

والنفاق أیًضا!

- لیس كل من لدیھ حساب في البنك غني.. ولیس كل من جیوبھ خاویة فقیر!

- البنوك خزائن الفلوس.. والقبور خزائن النفوس!

- الشكوى إدمان .. والرضا إیمان!

- لیس كل كالم لھ داللة.. ولیس كل صمت بال معنى!

- األحالم ملونة .. والواقع أبیض وأسود!

- الفرصة زى الحصبة بتیجي لإلنسان مرة واحدة في حیاتھ!

عملة واحدة:
الیائس والبائس وجھان لعملة واحدة.. 

الیائس ما بیحلمش.. والبائس ما بیعرفش یحلم..!

كراكيب
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مدیر شركة اإلعالنات: الزم تعرف أن مفتاح النجاح في اإلعالن ھو التكرار ..  كرر الكلمة 
مرة واثنین وثالثة أكید حتوصل لھدفك في النھایة ..ودلوقتي كنت جاییلي لیھ؟!

الموظف: عایز عالوة.. عایز عالوة..عایز عالوة..

فكاھات

سین سؤال جیم جواب
سین سؤال:

ما وجھ الشبھ بین (جبر) الخواطر و(جبر) الكسور؟
جیم جواب:

اإلثنین محتاجین ھندسة!!
سین سؤال:

لماذا ال تصل نتائج اإلصالح إلى المواطن؟
جیم جواب:

أزمة مواصالت..!
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