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معتز مو�سي  :النهو�ض مبنظومة الري والبحوث الهايدروليكية �أولوية للتنمية

�أكد الأ�ستاذ معتز مو�سى عبداهلل وزير املوارد املائية والري
والكهرباء حر�ص وزارته على النهو�ض مب�شاريع القطاع املروي
بالبالد وتوفري متطلبات العملية االنتاجية وفق ًا لأحدث
التقنيات و�صو ً
ال �إىل ا�ستقرار الأداء والإيفاء بالإحتياجات
املائية لكل امل�شاريع.
و�أو����ض���ح م��ع��ت��ز م��و���س��ى ل���دى خم��اط��ب��ت��ه �إج��ت��م��اع مناق�شة
تقريرالأداء لوكالة الري للعام 2017م ومناق�شة خطة العام
2018م ،بقاعة اجتماعات وكالة ال��ري بودمدين بح�ضور
وكيل ال��ري وم��دي��ري الإدارات والأق�����س��ام� ،أو���ض��ح �أن خطة
برنامج حتديث وتطوير منظومة ال��ري وال�صرف مب�شروع
اجلزيرة واملناقل متثل نقلة نوعية متكن من �إدارة العمل
بتقنية حديثة وت�سهل اتخاذ القرار واالدارة على م�ستوى
احلقل موجه ًا ب�ضرورة و�ضع مطلوبات �إنفاذ اخلطة والتكلفة
املالية والفرتة الزمنية املحددة لإنفاذها ،م�شيد ًا بالتطور
والت�أهيل الذي حدث يف كل القطاعات م�ؤخراً ،حاث ًا على بذل
املزيد من العمل يف تاهيل البنيات التحتية والإهتمام بالكادر
الب�شري الهند�سي والفني وتوفري كل �إمكانيات ومتطلبات
العمل الهند�سي بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالوزارة .
من جهة �أخ��رى تر�أ�س الوزير �إجتماع جمل�س �إدارة مركز
البحوث الهايدروليكية بود مدين يف دورته اخلام�سة ،حيث
ناق�ش الإج��ت��م��اع الأج��ن��دة املطروحة يف ج��دول الأعمال،

وتقدمي تقرير الأداء للعام 2017م ،وخطة املركز للعام
2018م ،وت���داول الإج��ت��م��اع ح��ول اخلطة وتقرير الأداء
واملوازنة العامة للمركز و�أمن الإجتماع على تقرير الأداء
واملوازنة ،كما وجه ال�سيد الوزير ب�ضرورة التن�سيق مع املراكز
الأخرى بالوزارة كمركز التدريب ب�أم حراز واملركز الأقليمي
لبناء ال��ق��دارات وح�صاد امل��ي��اه ،وامل��رك��ز القومي للت�أهيل
والتطوير يف �أبحاث املياه واملراكز ذات ال�صلة باجلامعات
ال�سودانية وتكثيف الدورات ،وتوفري معينات العمل البحثي
م�شيد ًا ب��الأداء املتطور والبحوث والدرا�سات التي قام بها
مركز البحوث الهايدروليكية والتي �أ�سهمت يف تطوير وت�أهيل
بنيات ال��ري يف امل�شروعات القومية واخل��زان��ات وال�سدود
وم�شاريع ح�صاد املياه ،م�ؤمن ًا على �ضرورة حت�سني �أو�ضاع
الباحثني باملركز وفق ًا ل�شروط اخلدمة العامة.
من جانب �آخر تفقد �سيادته الور�ش اخلا�صة ب�إدارة امليكانيكا
برئا�سة ال��وزارة بودمدين وط��اف علي الأق�سام والأجهزة
واملعدات احلديثة التي مت تركيبها وا�ستخدامها يف �صناعة
املنظمات و�أبواب وموا�سري القنوات ب�صورة حديثة كمدخل يف
ت�أهيل بنيات الري التحتية ،م�ؤكد ًا �أن جهود الوزارة الكبرية
يف ت�أهيل وتوفري املعدات احلديثة لهذه الور�ش �أثمرت يف
توفري املنظمات وقطع الغيار الالزمة ملنظومة الري بالقطاع
املروي يف كل ال�سودان.
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وحدة تنفيذ ال�سدود تبدي ا�ستعدادها للتعاون مع مملكة لي�سوتو

�أب��دى املهند�س خ�ضر حممد ق�سم ال�سيد
وزي��ر الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ
ال�سدود �سعادته بزيارة وفد مملكة لي�سوتو
�إىل ال��وح��دة ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر اخلارجية
لي�سيغو م��اك��ه��وث��ي و���س��ف�ير لي�سوتو لدى
الإحتاد االفريقي ترافقهم الدكتورة �سعاد
عبدالعال الطاهر الأم�ين العام للمجل�س
القومي لرعاية الطفولة.
وقال املهند�س خ�ضر �أن الوحدة �أجنزت �سد
مروي وتعلية �سد الرو�صري�ص وجممع �سدي
�أعايل عطربة و�ستيت وامل�شاريع امل�صاحبة
ل��ه��ا م���ن م���دن ���س��ك��ن��ي��ة ب��ك��اف��ة خدماتها
الأ�سا�سية التي ت�شمل الوحدات ال�سكنية
احل��دي��ث��ة وال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وال�صحة
والتعليم ودور العبادة واملراكز الثقافية
والريا�ضية وامل��ط��ارات والطرق واجل�سور

وامل�شاريع الزراعية ومتليك و�سائل ك�سب
العي�ش ،وقطعت �شوط ًا بعيد ًا يف م�شاريع
ح�صاد املياه ،و�أنها تعمل الآن على تنفيذ
م�شروع زيرو عط�ش ومت�ضي قدم ًا يف �إجناز
كافة امل�شاريع املوكلة �إليها يف كل مناطق
البالد لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،معرب ًا
عن ا�ستعداد ال�سودان للتعاون مع لي�سوتو
يف كافة املجاالت.
من جانبه �أع��رب وزي��ر خارجية لي�سوتو
ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب���زي���ارة ال��ب�لاد والإط��ل�اع
ع��ن ق��رب على �أب��رز م�شاريعها التنموية
و�أب���دى �إع��ج��اب��ه الكبري بتجربة وح��دة
تنفيذ ال�سدود مثمن ًا ماقامت به من جهود
وم�شاريع متكاملة بجوانبها الإقت�صادية
والإج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة م�����ش�ير ًا �إىل
الإه��ت��م��ام ب��ال��ت��اري��خ وال��ت�راث يف مناطق

امل�شاريع كافة م�شيد ًا باجلهد الكبريالذي
بذلته ال��وح��دة لتغيري ح��ي��اة ال��ن��ا���س يف
ال�سودان �إىل الأف�ضل ،داعي ًا �إىل تن�سيق
اجلهود وفتح �آفاق التعاون يف جمال املوارد
املائية بني ال�سودان ولي�سوتو مبا يحقق
م�صلحة ال�شعبني ال�صديقني.
من جهتها �أكدت الدكتورة �سعاد عبدالعال
ال��ط��اه��ر الأم�ي�ن ال��ع��ام للمجل�س القومي
لرعاية الطفولة �أن الوزير الزائر حمل
ر�سالة خطية من ملك مملكة لي�سوتو �إىل
�أخيه امل�شري عمرالب�شري رئي�س اجلمهورية
ح���ول ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ين البلدين
والتعاون يف جمال حقوق الطفل وحماية
البيئة ،و�أن زيارته للوحدة جاءت بطلب
م��ن��ه ل�ل�إط�لاع ع��ل��ى �أه���م ع��ن��اوي��ن نه�ضة
ال�سودان التنموية.

ال�سدود تفوج دفعة جديدة للتدريب القومي �إىل �سد مروي

فوجت وح��دة تنفيذ ال�سدود الدفعة  140ت��دري��ب قومي �إىل مواقع
التدريب يف �سد مروي بالوالية ال�شمالية ،وذلك �ضمن برنامج التدريب
القومي الذي تنفذه الوحدة لتدريب خريجي الكليات الهند�سية ويتم
التقدمي له الكرتونيا عرب موقع الوحدة ،وي�أتي هذا الربنامج تنفيذ ًا
للخدمة املجتمعية التى تقدمها وح��دة ال�سدود خلريجي اجلامعات
ال�سودانية من حملة التخ�ص�صات الهند�سية وغريها.
و�أكد الأ�ستاذ عبدالرحمن �أبو�سن م�س�ؤول التدريب القومي �أن الدفعة
 140ت�ضم  129مهند�س ًا من املهند�سني حديثي التخرج من اجلامعات
ال�سودانية يف تخ�ص�صات الهند�سة امليكانيكية والهند�سة الكهربائية
وهند�سة املياه وهند�سة البيئة وال�سالمة ،مبين ًا �أن �أن�شطة تدريبها قد تتيحها وحدة تنفيذ ال�سدود خلريجي اجلامعات ال�سودانية من الكليات
انطلقت يف موقع �سد مروي يف دي�سمرب املا�ضي ،و�أ�ضاف �أن مامييز التدريب الهند�سية وغريها منذ انطالقته مع بداية تنفيذ م�شروع �سد مروي وحتى
يف وحدة ال�سدود هو �أنه يتم يف مواقع امل�شاريع الكربى مبا�شرة الأمر اليوم،حيث يتم التن�سيق مع املجل�س الهند�سي بالن�سبة خلريجي كليات
الهند�سة بهدف نقل اخلربات للمهند�سني اجلدد ،وقد بلغ عدد امل�ستفيدين
الذي يك�سب املتدرب خربة عملية تعينه يف م�ستقبله العملي والعلمي.
مايجدر ذك��ره �أن التدريب القومي يعد من �أميز الربامج الرائدة التي من هذا الربنامج مايزيد عن الثالثة �آلآف متدرب.
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قالوا من داخل قبة الربملان
تقدم ملمو�س �أحرزته وزارة املوارد املائية والري والكهرباء يف ملفي الكهرباء واملياه  ،فال�صيف املا�ضي
يعترب �أكرب م�ؤ�شر لتقدم وا�ستقرار خدمة الكهرباء ،هذا يف الوقت الذى تتقدم فيه اخلطى يف م�شروع
الدولة زيرو عط�ش حيث �شهدت تقارير العمل امليداين لوحدة تنفيذ ال�سدود تقدم ًا كبري ًا يف م�شروعات
ح�صاد املياه  ..من داخل قبة الربملان ا�ستطلعنا �آراء نواب الربملان وا�ستمعنا اىل العديد من االفادات
ب�ش�أن ملفات الوزارة ووحدة تنفيذ ال�سدود وخرجنا باحل�صيلة التالية  ..تابعوا معنا �إفاداتهم .
ا�ستطالع  :بهاء الدين احمد ال�سيد
د /نور الدين حممد رحمة

ق����ال د /ن����ور ال��دي��ن
حم����م����د رح�����م�����ة م��ن
ال��دائ��رة (� )12شمال
دراف��ور (كبكابية ) ان
م�����ش��روع ح�����ص��اد املياه
ال�����ذى ت��ن��ف��ذه وح���دة
تنفيذ ال�����س��دود يعترب
مك�سب كبري للبالد من
حيث الفكرة والهدف
وال��ت��ن��ف��ي��ذ وا���ش��ار اىل
ان م�����ش��روع��ات ح�صاد
املياه متكن من زراعة م�ساحات زراعية كبرية ال�سيما
على م�ستوى الريف ال�سوداين و�أكد ان �شمال دارفور
تتمتع بهطول �أمطار مبعدالت كبرية كما ان بها �أودية
كبرية مثل وادي (كجا) و(�أزوم ) وا�ضاف نور الدين
�أن ح�صاد املياه يفتح فر�ص ًا ا�ستثمارية وا�سعة على
�صعيد املناطق غري النيلية.

ر�ضوان الفكي حممد �أحمد

وق��������ال الأ�����س����ت����اذ
ر�������ض������وان ال���ف���ك���ي
حم��م��د �أح��م��د ع�ضو
اللجنة االقت�صادية
بالربملان ان م�شروع
ح�����ص��اد امل��ي��اه يعترب
من امل�شروعات املهمة
ال����ت����ى ت�������س���اع���د يف
ا���س��ت��ق��رار املواطنني
ودع��������م اق���ت�������ص���اد
ال��دول��ة ح��ي��ث يعمل
م�شروع ح�صاد امل��ي��اه على زي��ادة االن��ت��اج احليواين
وق��ال هناك جن��اح منقطع النظري لهذه امل�شروعات
خا�صة يف الواليات االنتاجية ( دارفور – كردفان –
النيل االزرق – �سنار ) وا�ضاف ب�أن معظم ال�صراعات
ال��دائ��رة تن�ش�أ ب�سبب املياه لكن م�شروعات ح�صاد
املياه ا�ستطاعت انهاء التوتر بل خلقت الكثري من
اال�ستقرار .

عبود جابر

ع��ب��ود ج��اب��ر ال��ن��ائ��ب ال�برمل��اين وزي��ر
الدولة بوزارة البيئة قال ان «برنامج
زيرو عط�ش «الذى تنفذه وزارة املوارد
امل��ائ��ي��ة وال����ري وال��ك��ه��رب��اء ووح���دة
ال�����س��دود يحتاج اىل ت�ضافر اجلهود
ال�سيما م��ن قبل احلكومات الوالئية
واملحلية ،وا���ض��اف بقوله  :مانفذته
وح��دة تنفيذ ال�����س��دود بلغة االرق��ام
ح��ت��ى االن يف ك��اف��ة ال��والي��ات يب�شر
بخري ويدلل على ان الدولة االن ت�سري
يف االجت���اه ال�صحيح يف تنفيذ هذا
امل�شروع.

في�صل ي�س يو�سف

وق������ال ف��ي�����ص��ل ي�����س
ي��و���س��ف ع�����ض��و جلنة
ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ال�ب�رمل���ان
ب���رن���ام���ج ال�������وزارة يف
«زي���رو عط�ش» مي�ضى
ب�������ص���ورة ج���ي���دة وف��ق
ال����ت����ق����ري����ر االخ���ي��ر
ال�������ذى رف����ع����ه وزي����ر
امل���وارد املائية وال��ري
وال��ك��ه��رب��اء بالربملان
م�ؤخرا وقال ان ح�صاد
املياه ميكن ال�سودان من
ا�ستغالل مياه االمطار ودعا في�صل اىل عدم االعتماد
على املياه اجلوفية وقال هذا حق الأجيال القادمة
وعلينا حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من االمطار.

�أبو القا�سم برطم

وقال �أبو القا�سم برطم الدائرة القومية ( )2دنقال �إن الكثري من مياه االودي��ة تهدر وان
برنامج ح�صاد املياه ميكن من اال�ستفادة من هذه املياه  ،وقال ان ال�سودان حباه اهلل بتعدد
الرثوة املائية من خالل نهر النيل واملياه ال�سطحية واجلوفية وقال ينبغي تكثيف اجلهود يف
املناطق الرعوية النها تعترب اكرث حاجة اىل املياه لبعدها من م�سار النيل داعيا اىل تطوير
فكرة ح�صاد املياه يف تنفيذ امل�شروعات من خالل ان�شاء ال�سدود الكبرية.
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�أغوار

زيرو عط�ش م�شروع القرن
قرشي الطيب

ت����ردة �أب���وزب���د يف والي����ة غ��رب
ك���ردف���ان �أث��ب��ت��ت �أن ال���والي���ة
ت�شهد ا�ستقرار ًا كبري ًا يف املياه،
مم��ا انعك�س �إي��ج��اب � ًا على حياة
امل���واط���ن�ي�ن ،ال���ذي���ن �أك������دوا �أن
م�شروعات ح�صاد امل��ي��اه وزي��رو
ع��ط�����ش ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى التعليم
وال�����ص��ح��ة وال���زراع���ة وال��ث�روة
احليوانية ،و�أو�ضحوا �أن املناطق
التي نفذت بها ه��ذه امل�شروعات
ب����د�أت ت�شهد تنمية عمرانية
كبرية وتطور ًا ملحوظ ًا ،بالإ�ضافة
�إىل ال��زي��ادة يف �أع����داد ال�ثروة
احليوانية وا���س��ت��ق��رار ال�سكان،
الأمر الذي �أدى �إىل رفع م�ستوى
املعي�شة مب�ضاعفة الإنتاج وحت�سن
الأداء االقت�صادي باملنطقة.
حت���دث ل��ن��ا يف ال��ب��داي��ة بليلة
�إ���س��م��اع��ي��ل ع��ل��ي م��دي��ر ال�ش�ؤون
الثقافية مبحلية �أبو زيد ،قائ ً
ال
�إن الرتدة حققت جناح ًا يف الأمن
امل��ائ��ي و�أن��ه��ا حتتاج �إىل تو�سعة
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل�ل�إ���س��ه��ام يف زي����ادة
امل�شاريع الإن��ت��اج��ي��ة باملنطقة،
م��ب��ي��ن� ًا �أن��ه��ا ���س��اع��دت ك��ث�ير ًا يف
ت��خ��ف��ي��ف ح���دة ال��ف��ق��ر لإن�����س��ان
الوالية ،وعن مدى ت�أثري الرتدة
على املنطقة �أكد انها �أ�صبحت لها
ت�أثري مبا�شر على حياة املواطنني
ح��ي��ث مت��ت اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف
الرعي والزراعة وا�ستخدامها يف
�أن�شطة اقت�صادية متعددة.
من جهته قال لنا منهل برمة حمد

من�سق اللجان ال�شعبية ب�أبوزبد،
�أن الرتدة مت العمل على تو�سعتها
مب��رح��ل��ت�ين �أو ً
ال ح��ف�ير ب�سعة
 400مرتمربع والثانية تو�سعة
ب�سعة  100م�ترم��رب��ع ،و�أو���ض��ح
�أنه مت ا�ستزراع كميات كبرية من
الأ���س��م��اك وق��ي��ام م���زارع للخ�ضر
والفاكهة على �ضفاف البحرية،
وقال �أ�صبحنا نزود املدن الكبرية
بالأ�سماك واخل�ضروات ب�أ�سعار
منا�سبة ،ولفت �إىل �أن مياه الرتدة
متوفرة طول العام ،و�أن القاطنني
على �ضفافها ميار�سون الزراعة
والرعي م�ستفيدين من مياهها.
و�شاركنا احلديث معز �إ�سماعيل
خطيب مفو�ض العون الإن�ساين
مبحلية �أبوزبد ،قائ ً
ال �إن الرتدة
حققت جناح ًا منقطع النظري يف
اجلانب االجتماعي واالقت�صادي
يف حم��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة م��ن خالل
�إن����ف����اذ امل�������ش���اري���ع والأن�����ش��ط��ة
االقت�صادية ،و�أع���رب ع��ن �أمله
ب�أن يتم تو�سعتها وتطويرها �إىل
�سد حتى ينقل املجتمع من خط
ال��ف��ق��ر �إىل الإك��ت��ف��اء وال��رخ��اء
ويحقق زي��ادة دخل الفرد املنتج
اق��ت�����ص��ادي � ًا ،وت��وق��ع �أن حت��دث
ال�تردة جذب ًا �سياحي ًا للمنطقة
بعد تطويرها �إىل �سد ،و�أ�شار �إىل
�أن حدود الرتدة ت�شمل م�ساحة
بطول  10كيلو مرت وعر�ض  2كيلو
مرت.

�إن م�شروع زيرو عط�ش يعترب م�شروع القرن يف افريقيا ولي�س
يف ال�����س��ودان ف��ح�����س��ب،و�إن العمل ال���ذي مت بوا�سطة وح��دة
تنفيذ ال�سدود يف هذا الإطار مع ح�صاد املياه والذي �أ�سهم يف
حل الكثري من م�شاكل العط�ش خا�صة يف املناطق التي ي�صعب
فيها توفر املياه و�أدى �إىل تقلي�ص الفجوة املائية والتخفيف
من �آثارها �إىل حد بعيد على الإن�سان واحليوان يف املناطق
البعيدة عن جمرى النيل الرئي�س وروافده ،هذا العمل الكبري
وغ�ير امل�سبوق �إقليمي ًا وق��اري � ًا يبني �إم��ك��ان��ات وح��دة تنفيذ
ال�سدود التي ظهرت يف امل�ستوي العايل لتنفيذ هذه امل�شروعات
من خالل توفري م�صادر املياه من امل��وارد املختلفة من حفائر
و�سدود باال�ضافة للآبار اجلوفية و�إتباع �أحدث التقانات يف
الإ�ستفادة منها وتوظيف الطاقة ال�شم�سية ل�ضح املياه من
هذه امل�شاريع �إذ �أن كل وحدات حمطات املياه يف برنامج زيرو
عط�ش التي التوجد يف مناطقها كهرباء عامة تعمل بالطاقة
ال�شم�سية .
ولكن كل هذه اجلهود قد تهدرها بع�ض اجلوانب ال�سلبية ومنها
عدم املتابعة الل�صيقة وامل�ستمرة لهذه امل�شروعات من قبل
الوالية بعد ت�سلمها من وحدة ال�سدود والإهمال يف عمليات
الت�شغيل وال�صيانة الدورية التى ت�ضمن ا�ستمرار كفاءتها
وحتقيق �أهدافها ،لذلك نتمنى خمل�صني من الواليات �أن تويل
هذه امل�شاريع عنايتها الكاملة و�أن حتافظ عليها وت�سهر على
حمايتها و�صيانتها و�أن تقوم بتوفري اخلطوط وتركيب �شبكات
املياه يف مناطق احلاجة،وحينها �ستجد �أن زيروعط�ش تلقائي ًا
يحقق فيها جانب ًا كبري ًا ومهم ًا من معادلة الإ�ستقراروالتنمية.
�إذ �أن ه��ذا امل�����ش��روع يهدف اىل تنمية ال��ري��ف اقت�صادي ًا و
اجتماعي ًا بتخفيف حدة الفقر وتنمية املوارد املائية خارج
جم��رى النيل وحت�سني الإن��ت��اج احليواين و ال��زراع��ي بتنمية
املوارد املائية �،إ�ضافة ايل املحافظة على البيئة و حمايتها،
ويعترب من �أهم امل�شاريع التي ت�سهم يف دعم الأمن القومي و
اال�ستقرار بتنمية املناطق احلدودية وتوفري املياه لتخفيف
ال�صراع عليها داخ��ل ح��دود ال�سودان و مع ال��دول املجاورة،
�إ�ضافة لزيادة ح�صة الفرد بالريف من املياه لتتنا�سب مع
�إ�سرتاتيجية البالد املائية ،وميكن املواطن من احل�صول على
م�صدر للمياه يف م�سافة �أق�صاها  2كيلو مرت.
كما يعمل ه��ذا امل�شروع احليوي املهم على حتقيق الأه��داف
الإ�سرتاتيجية لإحالل ال�سالم يف كل واليات ال�سودان و�إنفاذ
عدد من �أهداف الألفية بتوفرياملياه من حيث الكمية واجلودة
وتوطني الرحل و الرعاة لوقف النزاع حول املياه مع املزارعني
بجانب حتفيز النازحني للعودة اىل مناطقهم .
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