DIU NEWS

www.diu.gov.sd www.facebook.com/diu.gov
ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2017/11/12- )29م

معتز مو�سى  :رفع احلظر الإقت�صادي يعني ً
مزيدا من م�شروعات البنى التحتية
قال معتز مو�سى وزير املوارد املائية والري
والكهرباء �إن رف��ع احلظر االقت�صادي
ع��ن ال�����س��ودان يعني م��زي��دا م��ن اخلطط
وم�شروعات البنية التحتية من خالل
�شراكات اقليمية و دولية متنح التمويل
الالزم ،و�أ�ضاف معتز يف ت�صريحات خالل
م�شاركته يف م�ؤمتراملائدة امل�ستديرة الذي
عقد مبدينة كيب تاون بجنوب افريقيا
مب�شاركة ال�سودان �أن امل�ؤمتر مثل �سانحة
لوفد ال�سودان لعر�ض م�شروعات البنية
التحتية بالبالد ف��ى جم��االت الطاقة
ح��ي��ث مت اجن���از �أرب��ع��ة �آالف ميقاوط
و�أكرثمن �أحد ع�شر�ألف كيلو طويل فى
ال��ط��رق ب��ج��ان��ب ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة و
الطاقة ال�شم�سية.
و�أو���ض��ح الوزير �أن امل�ؤمتر �أ�شار اىل ان
�إدم���اج ال�����س��ودان ف��ى ال�سيا�سات املالية
والتمويلية مم��ا يفتح ال��ب��اب مل��زي��د من

الوزراء الأفارقة ،م�شري ًا اىل �إ�ستعرا�ض
ال��ت��ج��ارب الأف��ري��ق��ي��ة ف��ى ه���ذا املجال
وكيفية اال�ستفادة منها فى خلق بنية
حتتية خلدمة ال�شعوب .
وق��ال معتز مو�سى �أن امل��ؤمت��ر �أك��د على
���ض��رورة بناء بنية حتتية �سليمة وفق
العدالة و امل�ساواة التى ت�ضمن اخلدمات
للجميع وحتفز االنتاج واي�صال الطاقة
وال��ط��رق لإح���داث التنمية وا�ستئ�صال
الفقر ،و�أمن على ت�سريع العمل القطري
ف���ى اجن����از ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة خلدمة
م�شروعات التنمية.
مايجدر ذكره �أن امل�ؤمتر الذي عقد حول
م�شروعات البنية التحتية فى افريقيا
جاء مب�شاركة وفد ال�سودان ال��ذى �ضم
وزراء امل��ال��ي��ة وال��ن��ق��ل وامل����وارد املائية
االجنازات فى امل�شروعات احليوية ،مبين ًا وال���ري وال��ك��ه��رب��اء ،ومب�����ش��ارك��ة البنك
�أن م�شروعات البالد وجدت التقدير من الدويل والبنوك االقليمية واخلرباء.

جمل�س التن�سيق الإعالمي باملوارد املائية والري والكهرباء يزور قناة النيل الأزرق
زار وفد من جمل�س التن�سيق االعالمي
بوزارة املواد املائية والري والكهرباء
قناة النيل الأزرق الف�ضائية يف �إطار
متتني العالقات وتعزيز ال�شراكات مع
و�سائل الإعالم املختلفة.
الوفد الذي زار القناة �ضم املهند�س
حممدعبد ال��رح��ي��م ج��اوي�����ش رئي�س
جمل�س التن�سيق االعالمي ،والأ�ستاذ
�إبراهيم يا�سني �شقالوي مديرالإدارة
العامة للإعالم والتوثيق واملعلومات
ب��وح��دة تنفيذ ال�����س��دود ،والأ���س��ت��اذ
منت�صر ع��ب��دال��ق��ادر م��دي��ر العالقات
العامة والإعالم بال�شركة ال�سودانية
ل��ت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء امل��ح��دودة ،والأ���س��ت��اذ ح��امت ح�سن �أحمد
مديرالإعالم بال�شركة ال�سودانية لنقل الكهرباء املحدودة،
والأ���س��ت��اذ حم��م��ود ط��ه م��دي��ر ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واالع�ل�ام
بالوزارة.
وقد �إلتقى الوفد الأ�ستاذ ح�سن ف�ضل املوىل مدير عام القناة،

واال�ستاذ عمار �شيال مدير الربامج فيها ،واملخرج د.عادل �ضيف
اهلل الذين �أب���دوا عميق �سرورهم وترحابهم بهذه الزيارة
الكرمية م�شيدين بجهود ال����وزارة ووح���دة تنفيذ ال�سدود
و�إجنازهما للم�شاريع التنموية الكربى يف البالد ومت تبادل
الآراء حول التعاون بني اجلانبني وتوطيد العالقات وال�شراكة
الذكية.
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يو�سف حمزة يد�شن حو�ض معايرة �أجهزة الت�صرفات املائية بودمدين
د���ش��ن امل��ه��ن��د���س ي��و���س��ف ح��م��زة وزي��ر
ال����دول����ة ب�������وزارة امل�������وارد امل��ائ��ي��ة
وال����ري وال��ك��ه��رب��اء مب��رك��ز البحوث
ال��ه��اي��درول��ي��ك��ي��ة ال��ت��اب��ع ل���ل���وزارة
بودمدين حو�ض معايرة �أجهزة قيا�س
ال��ت�����ص��رف��ات امل��ائ��ي��ة بتنفيذ �شركة
دلتاري�س الهولندية بكلفة بلغت 120
�ألف يورو.
و�أكد الوزير �أن هذا امل�شروع �سي�سهم
بفاعلية يف تقليل التكلفة بتوطني
التقانة بد ً
ال عن الإج��راء الذي كان
يتم يف جمهورية م�صر العربية،م�ؤكدا
على �أن هذا املعمل يعد �إ�ضافة ملنظومة
ال�����وزارة ال��رام��ي��ة لتحقيق اجل���ودة
وتقليل الكلفة وتعزيز خطتها لتوطني
كل �أن�شطتها وخا�صة يف جمال املياه.
و�أو�ضح يو�سف حمزة �أن هذا امل�شروع
�س ُي�سهم يف حتديد و�ضبط ا�ستهالك
امل���ي���اه يف ا���س��ت��خ��دام��ات ال�صناعة
وال�شرب والتوظيف الأمثل لها واحلد
م��ن ه��دره��ا ،مبينا �أن املعمل �سيعمل
على ت��وف�ير احتياجات دول اجل��وار
لقيا�سات املياه.
فيما حت��دث بروفي�سور يا�سر عبا�س
حم��م��د م��دي��ر ع���ام م��رك��ز ال��ب��ح��وث
ال��ه��اي��درول��ي��ك��ي��ة ب���ود م���دين م ��ؤك��د ًا
على �أه��م��ي��ة اف��ت��ت��اح احل��و���ض يف ظل
التناف�س حول املياه �إقليمي ًا وداخلي ًا
ل�ضمان اجلودة يف �إدارة املياه والتو�سع
يف اال�ستثمارات ،م�شري ًا �إىل �أن �شركة
دلتاري�س الهولندية خمت�صة يف �صنع
�أجهزة املعايرة وتركيبها.
و�أ�ضاف يا�سر �إن قيا�س املياه عرف يف
ال�سودان منذ مئة عام م�شري ًا �إىل �أن
ال�سودان ي�ضم  260م�صرف مياه �إىل
النيل الأزرق و  170م�صرف مياه �إىل
النيل الأبي�ض م�شري ًا �إىل �أن معايرة
مياه ه��ذه امل�صارف كانت تتم خارج

ال�سودان مما يت�سبب يف زيادة التكلفة
و�ضياع بع�ض الأج��ه��زة ،مثمنا جهود
وزارة املوارد املائية والري والكهرباء
مل�صادقتها على �إن�شاء احل��و���ض ،كما
�أ�شاد بجهود �أعمال الري واحلفريات
ووحدة املعايرة والعاملني باملركز.
وكان الربوفي�سور �أبوعبيدة بابكر قد
ق��دم عر�ض امل�شروعات التي نفذها
املركز خالل الفرتة ال�سابقة �أبرزها
تقدمي درا�سات معايرة م�شروع الرهد

ال��زراع��ي ،تدريب رواب��ط م�ستخدمي
املياه مب�شروع اجلزيرة ،درا�سات ح�صر
امل�ساحات بوا�سطة الأقمار ال�صناعية،
درا���س��ات مثمرة لال�ستفادة من املياه
وحت�����س�ين امل��ع��ي�����ش��ة ب���ال���ري ،م�شروع
�إ�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و�صور
الأقمار لتح�سني املحا�صيل يف م�شروع
اجل��زي��رة� ،إ�ضافة ل��درا���س��ات موازنة
امل��ي��اه يف �سد م��روي و ب��ح��وث حركة
املياه.
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زيرو عط�ش يحقق توفري املياه بالنيل الأبي�ض
�شكلت م�����ش��روع��ات زي��روع��ط�����ش بوالية
النيل االبي�ض دعما كبريا يف توفري مياه
ال�شرب علي م�ستوي املدن والأري��اف مما
انعك�س اي��ج��اب��ا يف ا���س��ت��ق��رار املواطنني
 ،ويف ال��ع��ام  2010نفذت وح��دة تنفيذ
ال�سدود م�شاريع �سبقها �إج��راء درا�سات
علمية للم�شروعات لتعقب تلك املرحلة
مرحلة الت�صميم بتن�سيق متكامل مع
حكومة الوالية التي قدمت م�شروعاتها
وفق احلاجة للمياه  ،ف�ضال عن توزيعات
ال�سكان وحركة الرعي.
وق��د �شهدت الفرتة ما بني العام 2011
و 2015ت��ن��ف��ي��ذ  67م�����ش��روع��ا حل�صاد
املياه مكنت من ح�صد ما يزيد عن �أحد
ع�شر مليون مرتمكعب من املياه لتوا�صل
ال��وح��دة جم��ه��ودات��ه��ا بتنفيذ م�شروع
���ش��ب��ك��ة م��ي��اه ال�����ش��رب مل��دي��ن��ة تندلتي
التي عرفت منذ �أمد بعيد مبعاناتها مع
م��ي��اه ال�شرب ن�سبة للت�صاعد املتزايد
يف اع����داد �سكانها اذ تعترب م��ن كربي
امل��دن ذات الن�شاط التجاري والزراعي
حيث مت تنفيذ ال�شبكة بطول  16كلم
بجانب ت�شييد مر�شحني للمياه لتغطية
احتياجات املدينة من مياه ال�سد ف�ضال
ع��ن ت��ن��ف��ي��ذ ( )29ك�����ش��ك ت��وزي��ع مياه
لتغطية املدينة  ،وامتدادا لهذه اجلهود
قامت الوحدة بتنفيذ �شبكة مياه ال�شرب
ملدينة (املقين�ص) بطول  16كلم و�إن�شاء

م��ر���ش��ح ل��ل��م��ي��اه و 10اك�����ش��اك وزع���ت يف
خط مواز لتوزيع املياه و�سط الأحياء ،
لي�شهد العام  2017- 2016تنفيذ ( )18
حفريا ودرا�سة وت�صميم  34حفري ًا كما
يجري العمل يف حفر ( )15بئر ًا مبحلية
تندلتي بعد �أن مت درا�سة �أرب��ع حمطات
نيلية مدجمة بالوالية.
ويقول م�س�ؤول ح�صاد املياه بوالية النيل
االبي�ض املهند�س عبد العال حممد �أحمد
ان م�شروعات زيروعط�ش �ساهمت ب�صورة
فاعلة يف ا���س��ت��ق��رار ال��رح��ل،ك��م��ا حدت
من وت�يرة الهجرة ايل اجلنوب يف ف�صل
ال�صيف و�أ�شار ايل ان امل�شروعات املنفذة
غطت توزيعات ال�سكان وم�سارات الرعاة
.
وقال املدير االداري مبكتب ح�صاد املياه
بالوالية عبد الرحمن ال�سيد النور ان

امل�شروعات املنفذة يف ح�صاد املياه تب�شر
بنجاح انفاذ خطة برنامج الدولة زيرو
عط�ش والذي بد�أ بتنفيذ  15بئرا و18
حفريا ودرا�سة 34م�شروعا و�صلت مرحلة
الت�صميم.
من جانبه ا�شاد وزير التخطيط العمراين
بالوالية املهند�س ح�سن حممد ك�سكو�س
مب�شروعات ح�صاد املياه و م�ساهمتها يف
دعم املوقف املائي بالوالية ،وقال انهم
يتطلعون ايل تنفيذ املزيد من امل�شروعات
يف اطار م�شروع زيرو عط�ش .
يف ال�سياق قال املدير العام ملياه تندلتي
نور الدين حممد م�ساعد ان �سد الأعوج
�شكل نقلة نوعية كبرية ملدينة تندلتي
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير م��ي��اه ال�شرب،م�شيدا
ب��ا���س��ت��خ��دام��ات ال��ط��اق��ة ال�شم�سية يف
حمطات املياه.
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زيرو عط�ش يروي �أحالم الب�سطاء يف ريف �سنار

�أنهت وحدة تنفيذ ال�سدود م�شكلة توفري
امل��ي��اه يف ق��ري��ة التكينة ���ش��رق مدينة
�سنجة حا�ضرة والي��ة �سنار بحفر بئر
خ��ا���ص بها وت��رك��ي��ب �صهريج ،وعاجلت
الوحدة �سد العط�شان ووجد ال�صيادون
رزقهم وا�ستقر الرعاة وقللت الوحدة
الزمن املهدر لقطع ( )30كيلو حتي كنانه
جللب املاء لقرية “ام علج” بعمل حفري
ب�سعة كبرية ،ومزقت امل�شاريع الفاتورة
املالية و�أوجدت فر�ص عمل جديدة.
وق���ال امل��واط��ن بقرية التكينة حممد
خليل عمر كنا ن��ع��اين �شديد ون�شرب
(م��وي��ة) م��ن ب��ئ��ر ال�����س��ج��ن ،ث��م �سعينا
حلفر بئر ومت الت�صديق يف العام2004م
مل يتم التنفيذ حتى قمنا باالت�صال
ب��وح��دة تنفيذ ال�سدود وق��ام��ت بحفر
البئر وتركيب ال�صهريج.
م��ن جانبه حت��دث امل��واط��ن عبد اهلل �آم
مو�سي �أح���د ال�صيادين يف ب��ح�يرة �سد
العط�شان ،قائ ً
ال فائدة ال�سد يف توفريه

ال�سمك (ال�صري) قبل ذلك مل نكن نعرف
ه��ذه املهنة،ونحن نبيع ال�سمك مل��زراع
ال���دواج���ن ون��ق��وم ب��ال�����ص��ي��د يف ال��ف�ترة
ال�صباحية وامل�ساء ،ويتم �صيد مابني
(� )7-5صفيحة ،وا�ضاف �صيد ال�سمك
يف بحرية ال�سد �أ�سهل من ال�صيد يف بحر
الدندر ،وبني �أن �أنواع ال�سمك يف البحرية
(ال�صري– القرموط –والبلطي) ،بعد
ال�صيد نفر�ش ال�سمك يف الرب ملدة يومني
ومن ثم يباع  ،و�أ�شار �آدم اىل قدوم الطيور
التي ت�أكل ال�سمك �إىلبحرية ال�سد.
�أما املواطن حممد عبد اهلل الذي يعمل
ح��ار���س � ًا ل��ب��واب��ات ال�����س��د ،ف��ق��ال نحن
ن�ستفيد من ال�سد يف زراع��ة اخل�ضروات
مثل العجور والطماطم واحلبوب كالذرة
والت�سايل وعلى �ضفاف البحرية نبتت
الأ�شجار ،والكثري من النا�س �إ�ستفادوا
م��ن��ه ،ف��ن��ج��د �أن���ه ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستقرار
الرحل وحتى ال�شوارع التي كانت �سابق ًا
يف اخلريف تقطعها مياه الأم��ط��ار الآن

�أ���ص��ب��ح��ت مم��ه��دة ح��ت��ى م��دي��ن��ة ال��دن��در
واملحمية ،كما ق��دم ال�سد فائدة كبرية
للزراعة الآلية حيث ت�سحب منه املياه
للري.
ويف قرية �أم علج غ��رب �سنار باجلبال
الغربية ،ق��ال امل��واط��ن يو�سف الب�شري
بانهم ك��ان��وا (تعبانني �شديد) – على
ح��د ت��ع��ب�يره – ووا���ص��ل ح��دي��ث��ه قائ ً
ال
كنا ن�شرب م��ن ال��ع��رب��ات بعد �أن يجف
حفري القرية ال�صغري الذي تكفي مياهه
مل��دة ث�لاث��ة �أ�شهر ف��ق��ط ،بعدها نذهب
�إىل كنانة على بعد ( )30كيلو م�تر ًا
لنجلب املاء من هناك لأغرا�ض ال�شرب
واملعي�شة اليومية ،و�أكد يو�سف مت�سكهم
باملحافظة على احلفري ال��ذي �أن�ش�أته
وحدة تنفيذ ال�سدود والذي ي�سع ()50
ال��ف م�تر مكعب الف��ت � ًا ب���أن احل��ف�ير قد
ح��ل لهم م�شاكل كثرية كانت تواجههم
و�أ�صبحت ت�ستفيد منه القرية والقرى
القريبة منها   .
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�سد جبيت ..يكافح العط�ش بوالية البحر الأحمر

يرقد يف والي��ة البحر الأحمرعدد من
ال�����س��دود ال��ت��ي �أن�����ش��أت��ه��ا وح���دة تنفيذ
ال�سدود �شاهدة على �إنعا�ش الوالية يف
جانب املياه ،وت�شرع يف تنفيذ الأخرى
�ضمن برامج ح�صاد املياه وزي��رو عط�ش
من خالل خطة الألف يوم التي انتظمت
جميع ال��والي��ات� ،سد جبيت �أح��د هذه
ال�سدود يف الواليةوهو يبعد كيلومرتات
قليلة ع��ن مدينة ���س��ن��ك��ات زاره وفد
الوحدة ووقف على ما يدور فيه.
و�أكد املهند�س �صالح الدين العو�ض وهو
م�شرف م�شروعات ح�صاد املياه بوالية
البحر الأحمر التي تتبناها وحدة تنفيذ
ال�����س��دود� ،أن تكلفة تنفيذ �سد جبيت
بلغت  13مليار جنيه ،و�أن التكلفة تعتمد
على اخلام وطول ال�سد وحجمه وموقعه،
و�أبان �أن �سد جبيت ازدادت تكلفته ن�سبة
لعر�ضه و�سعة جمراه ،الأمر الذي كلف
 13مليار ،مبينا �أن تنفيذ م�شروع (زيرو
عط�ش) يعتمد ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل الكايف
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��دول��ة،الف��ت��ا �إىل �أن
ح�صاد املياه بالوالية ا�ستطاعت �أن توفر
 27مليون مرت مكعب ك�سعات تخزينية
معتمدة على ال�سعات الت�صميمية وطبيعة
املوقع والذي يف�ضل فيه ال�صفة الطينية
حلفظ �أكرب قدر من املياه اعتمادا على
التحليل الهيدرولوجي.
و�أبان �صالح الدين �أن امل�شاكل التي تعاين
منها ال��والي��ة ال ت��ع��دو م�شاكل تتعلق
بت�أهيل و�إدارة وت�شغيل م�شروعات املياه،
وق��ال �إن الأن�سب �أن تتبنى هيئة املياه
بالوالية عمليات الت�شغيل وال�صيانة
على �أن يكون عبء التنفيذ مرتكزا على
وحدة ال�سدود ،و�أ�شار �إىل �أن ت�شريعات
املياه يحتم تدخل هيئة مياه الوالية
فيها وتويل ما يليها.
و�أ�ضاف العو�ض �أن الوالية �شهدت تنفيذ
عدد من ال�سدود �أبرزها �سد موج ب�سعة 4
مليون مرت مكعب وتكلفة بلغت  3.5مليون
دوالر وف��ق اتفاقية �إط��اري��ة مع �شمال

ال�صني على تتكفل ال�شركة ال�صينية
بكل التكاليف حتى ت�سليم املوقع مكتمال
،و���س��د ه��ن��دوب ب�سعة  1500م�تر مكعب
وال��ذي يغزي الآب��ار عرب املياه اجلوفية
املبا�شرة بتكلفة  6مليون ج �سوداين،
م�شريا �إىل �أن �سد ط��ي مبنطقة عقيق
جنوب الوالية تبلغ �سعته  10مليون مرت
مكعب وال��ذي نفذتة ال�شركة الوطنية
بتكلفة بلغت  5مليون ج ،بعد �أن كانت
تكلفته الأولية ح�سب العقد  2.800ج
���س��وداين ،وق��ال العو�ض �إن �سد �أربعات

تنق�ص �سعته التخزينية تدريجيا الأمر
ال���ذي يحتاج لتدخل لت�أهيله وزي���ادة
الأحوا�ض التخزينية الأمر الذي ي�ساهم
يف تقلي�ص العجز املائي.
و ك�شف املهند�س �صالح الدين العو�ض
ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ  11م���ن احل��ف��ائ��ر ح�سب
الدرا�سات مبدن هيا و�سنكات ،داعي ًا �إىل
�ضرورة تكاتف اجلهود من قبل الهيئات
وامل��ن��ظ��م��ات املخت�صة ل��ت��ف��ادي م�شاكل
ال�صيانة والت�شغيل حتقيقا ل�شعار (زيرو
عط�ش).
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�سقيا النا�س من �أعظم ال�صدقات
توفري املياه للنا�س والزراعة واحليوان
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ل�سقيا و�إ�ستقرار االن�سان

