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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/1/28- )40م

وفد من رجال الأعمال االتراك يبدى رغبته للعمل يف جمال ح�صاد املياه

�أبدى وفد من رجال الأعمال االتراك رغبته يف العمل يف
جمال ح�صاد املياه يف ال�سودان و�صوال اىل زيرو عط�ش
يف الريف ال�سوداين وا�ستمع الوفد خالل لقائه باملهند�س
خ�ضر ق�سم ال�سيد وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ
ال�سدود بالدور الذى تطلع به الوحدة يف جمال ال�سدود
وم�شروعات ح�صاد املياه .
و�أكد ق�سم ال�سيد خ�لال اللقاء متانة العالقات التى
تربط بني ال�سودان وتركيا يف خمتلف املجاالت م�ستعر�ض ًا
اجلهود التى تبذلها الوحدة يف برنامج الدولة ( زيرو
عط�ش ) الذى يهدف اىل توفري مياه ال�شرب على م�ستوى
واليات البالد كافة مبين ًا �أن وزارة املوارد املائية والري
والكهرباء تعمل على تنوع ا�ستخدامات م�صادر الطاقة
من خالل التو�سع يف جمال �إ�ستخدام الطاقات اجلديدة
وامل��ت��ج��ددة منوها يف ه��ذا ال�صدد اىل الإتفاقية التى
وقعت يف اليومني املا�ضيني مع �شركة «م�صدر االمارتية»

لرتكيب  500ميقاواط من الطاقة ال�شم�سية تنفذ خالل
ثالث مراحل .
من جانبه �أو�ضح قال املهند�س عمار على حممد مدير
االدارة العامة حل�صاد املياه ان الوفد رج��ال االعمال
االت���راك �أب��دى رغبته الأك��ي��دة للعمل يف جم��ال الآب��ار
اجلوفية من خ�لال خطة برنامج ( زي��رو عط�ش) التى
تهدف الوحدة من خاللها اىل تنفيذ  5000م�شروع وا�شار
اىل ان الوفد �سي�سجل يف اليومني املقبلني زي��ارة لبع�ض
االبار القائمة التى تعمل بالطاقة ال�شم�سية كنموذج من
امل�شروعات التى مت تنفيذها .
جتدر اال�شارة اىل ان م�شروعات زيرو عط�ش ت�شمل 7500
م�شروعا تت�ضمن االبار واحلفائر وال�سدود باال�ستفادة
من مياه االمطار واملياه اجلوفية والتى ينتهي العمل فيها
بنهاية العام 2020م.
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ال�سودان يوقع اتفاقية مع م�صدر االماراتية لتطوير  500ميغاواط طاقة �شم�سية
وقعت �شركة كهرباء ال�سودان القاب�ضة
�إت��ف��اق��ي��ة م��ع ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي لطاقة
امل�����س��ت��ق��ب��ل (م�������ص���در)  ،ل�ترك��ي��ب 500
م��ي��غ��اواط ط��اق��ة �شم�سية �ضوئية على
�أ�سا�س ا�ستثماري  ،يتم تنفيذها علي ثالث
مراحل  200 ،ميغاواط يف املرحلة الأوىل
 ،و 150ميغاواط لكل من املرحتلني الثانية
والثالثة خ�لال ��� 5س��ن��وات ،وم��ن املتوقع
�إكتمال املرحلة الأوىل العام القادم.
وق��ع ع��ن ال�����س��ودان املهند�س �صالح علي
عبد اهلل مدير �شركة كهرباء ال�سودان
القاب�ضة امل��ح��دودة ،وع��ن �شركة م�صدر
امل��دي��ر التنفيذي حممد جميل الرحمي
وجرى التوقيع يف عا�صمة دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة �أبوظبي.
مايجدر ذك��ره �أن ه��ذه االتفاقية تعترب
ه��ي ال��ت��د���ش�ين احل��ق��ي��ق��ي مل���ب���ادرة رئي�س
اجلمهورية «�شم�س ال�سودان طاقة ومناء»،
والتي تهدف ال�ضافة  1000ميغاواط من
الطاقة ال�شم�سية خ�لال خم�س �سنوات،
وتركيب  24000وحدة ري �شم�سي ،بدال عن م�ضخات الديزل ،وتركيب  500ميغاواط من طاقة الرياح� ،إ�ضافة لرتكيب
حوايل مليون وحدة منزلية يف مناطق الريف البعيدة من �شبكات الكهرباء.

ً
م�شروعا �ضمن برنامج زيروعط�ش خالل 2017
وحدة تنفيذ ال�سدود تنجز 250

�أكدت وحدة تنفيذ ال�سدود ب��وزارة امل��وارد املائية والري والكهرباء �أن
العمل ي�سري بوترية جيدة يف �إنفاذ برنامج الدولة «زيرو عط�ش» �ضمن
خطة الألف يوم التي متتد حتى العام 2020م ،و�أو�ضح م .عمار علي مدير
االدارة العامة حل�صاد املياه بالوحدة يف ت�صريحات �صحفية �أن امل�شاريع
التي نفذتها وحدة ال�سدود يف العام 2017م بلغت حوايل ( )250م�شروعا
�شملت تنفيذ ( � )5سدود و( )200بئرا جويف مع حمطة مياه كاملة تعمل
بالطاقة ال�شم�سية و( )45حفري ًا .
م�شريا� إىل �أن موقف تنفيذ م�شاريع اخلطة يب�شر باخلري ،و�أن الوحدة
تطمح عرب برنامج زيرو عط�ش �إىل ح�صول املواطن على املياه من م�صدر ال
يبعد �أكرث من  500مرت من م�سكنه ورفع ن�صيب الفرد يف الريف من املياه
من  17.8لرت يف اليوم اىل  35لرت يف اليوم .
و�أعلن عمار �أن تقدم ًا كبري ًا مت يف العمل بهذا امل�شروع احليوي و�أن جهود
وزارة املوارد املائية والري والكهرباء عرب وحدة تنفيذ ال�سدود ووحدة
مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي �أفلحت يف �إجناز مايقارب ال  2500م�شروع ًا
�ضمن برنامج «زيروعط�ش» حتى الآن �شملت الآب��ار واحلفائر وال�سدود
وحمطات تنقية املياه ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك مت بتمويل من «مكون حملي»
عرب وزارة املالية الإحتادية ومتويل عرب ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
وال�صندوق الكويتي للتنمية ،وال�صندوق العربي والبنك اال�سالمي بجدة

و�أن هنالك مقرتحات قدمت لل�صناديق العربية لتمويل املزيد من امل�شاريع
ووع��دت بدرا�ستها ،مبين ًا �أن هنالك ع��دد ًا من املحطات النيلية تقوم
بتنفيذها وحدة مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي وذلك يف �إطار م�شروع زيرو
عط�ش الذي ميثل �إلتزام الوزارة
�ضمن برنامج ال  1000يوم
للحكومة القائمة ،وذلك
ملكافحة العط�ش يف الريف
ال�سوداين علم ًا بان
اخلطة ت�ستهدف �إكمال
اجناز ( )7500م�شروعا
ً بحلول العام 2020م .
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كويكا الكورية تقف على تجربة مشروع الطلمبات الشمسية للرى بالشمالية

وقف وفد منظمة كويكا الكورية مبدينة دنقال بالوالية ال�شمالية
على جتربة م�شروع تعزيز ا�ستخدام طلمبات الطاقة ال�شم�سية
للري بهدف تقييم التجربة وبحث �إمكانية تنفيذها على والية
نهر النيل .
يف ال�سياق �أكد املهند�س حمجوب عي�سي خليل مدير الإدارة العامة
للطاقات املتجددة والبديلة بوزارة املوارد املائية والري التو�سع
يف ا�ستخدامات الطاقة ال�شم�سية يف القطاع الزراعي لدعم الإنتاج
وقال �أن جتربة ا�ستخدامات الطاقة ال�شم�سية
والإنتاجية،
للزراعة بالوالية ال�شمالية �أثبتت جناحها ،و�أن ال�سودان �سيلعب
دورا رائدا يف هذا املجال بالإ�ستفادة من كافة موارده املتاحة يف
انتاج الطاقة ،وك�شف خليل خالل زيارة الوفد الكوري للم�شروع
عن �إكتمال درا�سات �إ�ستخدام طاقة الرياح يف مدن نياال ،ودنقال،
وطوكر ،وقال �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد فعليا تطبيق التقانات
اجلديدة متهيدا لتعميمها على واليات البالد كافة .

خرباء وخمت�صون ي�شيدون باملوقع
االلكرتوين لوحدة ال�سدود
�أ�شاد امل�شاركون يف ور�شة «تطوير املوقع الإل��ك�تروين لوحدة تنفيذ
ال�سدود» التى �إنطلقت فعالياتها مبقر وزارة امل��وارد املائية وال��ري
والكهرباء بح�ضور عدد من الأعالميني واملخت�صني بالتطوير والتحديث
امل�ستمر يف موقع الوحدة و ا�ستمرارية جتديد املحتوي ب�صورة دورية
مما جعل املوقع م�صدر معلوماتي وبوابة مهمة لو�سائل االعالم املختلفة
حيث حاز علي ت�صنيف متقدم كواحد من البوابات الإلكرتونية املميزة
املعربة عن االعالم التنموي.
يف ال�سياق دعا الأ�ستاذ الفاحت ال�سيد م�ست�شار التحرير بوكالة ال�سودان
للأنباء اىل تنوع ا�ستخدام القوالب ال�صحفية باملوقع واعداد امللفات
اخلا�صة مبحور العمل التنموي للوحدة مع ت�ضمني املقاالت العلمية
للخرباء يف جمال املياه وال�سدود واكد خالل تقدميه لورقة «تطوير

م��ن جهته ق��ال املهند�س عبد املنعم ح�سن �إدري�����س
مدير م�شروع تعزيز ا�ستخدام الطلمبات الكهربائية
يف ال��ري �أن امل�صارف بالوالية ال�شمالية قد �أب��دت
ا�ستعدادها لتمويل امل��زارع�ين يف م�شروع طلمبات
م�ضخات الطاقة ال�شم�سية عرب متويل ميتد ما بني 4
اىل � 5سنوات مو�ضحا �أن امل�ضخات ال�شم�سية ت�سهم
يف زي���ادة امل�ساحات ال��زراع��ي��ة ف�ضال ع��ن ا�ستدامة
الري كما تعترب �صديقة للبيئة ،و�أ�شار اىل �أن الوفد
الكوري (منظمة العون الكورى) وقف على مراحل
تنفيذ امل�شروع بال�شمالية لتقييم التجربة وامكانية
تطبيقها على نهر النيل م���ؤك��دا �أن ال��ف�ترة املقبلة
�ست�شهد تركيب  1440طلمبة بالطاقة ال�شم�سية
ب���أ���س��ع��ار م��ري��ح��ة ل��ل��م��زارع�ين ب��ع��د اك��ت��م��ال املرحلة
التجريبية ب�ترك��ي��ب ( )28طلمبة ع��ل��ى م�ستوي
حمليات الوالية املختلفة و�أن العام 2018م �سي�شهد
االنطالقة الكربى للم�شروع على م�ستوي الواليات و�صوال �إىل
العام 2021م موعد انتهاء امل�شروع.
م��ن جهته ق��ال املهند�س ط�لال عي�سي وزي��ر ال��زراع��ة وال�ثروة
احليوانية �أن �إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف طلمبات الري �أ�سهم
يف زيادة الإنتاج والإنتاجية كما قلل من حجم تكاليف الإنتاج
م�ؤكدا اهتمام حكومة الوالية بتنفيذ امل�شروع ال�سيما يف مناطق
اجلذر واملناطق البعيدة من حمور ال�شبكة القومية ،وو�صف عي�سي
ا�ستخدام طلمبات الطاقة ال�شم�سية للوالية باملنا�سب للطبيعة
ال�صحراوية للوالية .
يذكر �أن م�شروع تعزيز ا�ستخدام الطلمبات بالطاقة ال�شم�سية
يتم متويله م��ن م��رف��ق البيئة العاملي وب��رن��ام��ج الأمم املتحده
االمن��ائ��ي وح��ك��وم��ة ال�����س��ودان حيث ي��ه��دف �إىل دع��م واعتماد
التكنولوجيا الكهرو�ضوئية ال�شم�سية يف �ضخ املياه لأغرا�ض الري
مل�ساعدة املزارعني وتقليل تكلفة الإنتاج .
حمتوى املوقع االل��ك�تروين» على �أهمية ربط موقع الوحدة باملواقع
االخري ذات االهتمام امل�شرتك جلزب اجلمهور وامل�شاركني اجلدد.
من جهته �أك��د اال�ستاذ ابراهيم ي�س �شقالوى مدير الإدارة العامة
للإعالم والتوثيق واملعلومات موا�صلة برامج التطوير وترقية الأداء
و�صو ًال اىل �أن ي�صبح املوقع بوابة �أ�سا�سية لو�سائل االع�لام النتاج
املواد ال�صحفية وم�صدر لالخبار فور حدوثها ،م�ستعر�ض ًا م�سرية التطور
التى �شهدها موقع الوحدة الإلكرتوين بدء ًا من م�شروع �سد مروي.
من جانبه نوه املهند�س جنم الدين يو�سف ممثل املركز القومي املعلومات
اىل �أهمية تنوع املحتوي ،ون�شر البحوث العلمية املت�صلة بق�ضايا املياه
وال�سدود م�شري ًا اىل املتطلبات التى ت�سهم يف تطوير وترقية االداء
باملواقع االلكرتونية .
جتدر اال�شارة اىل ان املوقع االلكرتوين للوحدة كان قد ح�صد عدد من
اجلوائز كما حظي با�شادة من قبل الإعالميني ووجد اهتمام كبرية على
امل�ستوى الداخلي و اخلارجي .
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رفيف الكلمات
االطل�س املائى ..املفهوم ..والروية..
وا�ستقالل املوارد املائية
عصام محمد صالح

و�ضعت وزارة املوارد املائية والري والكهرباء خطتها للألف يوم لتنفيذ
م�شروعات زيروعط�ش ملكافحة العط�ش والتى ت�ستهدف ( )7500م�شروعا يف
جمال املياه ،وتعمل على تنفيذه وحدة تنفيذ ال�سدود من خالل خطتها التي
مت من بينها تنفيذ ( )1200م�شروعا حتى الآن كما يجري العمل علي تنفيذ
( )6300م�شروعا تكتمل بنهاية العام 2020م ،اىل جانب زيادة ورفع ن�سبة
امل�شرتكني وامل�ستفيدين من خدمات الكهرباء من ( %34ايل  )%50ورب��ط كل
�أطراف البالد وعوا�صم الواليات بال�شبكة القومية للكهرباء علي م�ستوي اجلهد
( )220كيلوفولت .
�أكد وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود املهند�س خ�ضر ق�سم ال�سيد
�أن العمل يف م�شروعات ح�صاد املياه ي�سري ب�صورة جيدة حيث تعمل الوحدة
على تنفيذ ( )2000م�شروع بحلول العام 2020م ،ودعا �إىل �ضرورة ا�ستدامة
م�شروعات ح�صاد املياه وحمايتها باعتبارها مورد ًا قومي ًا ،مو�ضح ًا �أن م�شروع
(زيرو عط�ش) يهدف �إىل توفري م�صادر املياه يف م�سافة كيلومرتين عن التجمعات
ال�سكانية و�صو ًال �إىل م�سافة ( )500مرت ،م�ؤكد ًا عزم الوحدة على امل�ضي قدم ًا
يف الربامج املعلنة كافة من �أجل اال�ستقرار والتنمية القومية.
وقال اخلبري االقت�صادي هيثم حممد فتحي� إن هذة امل�شاريع كلها ت�ستهدف توفري
اخلدمات الرئي�سية للمواطن ،وا�صف ًا م�شروع زيروعط�ش باجليد ،و�أ�ضاف �أن
توفري املياه والكهرباء �سي�سهم يف حتريك عجلة االنتاج ومعاجلة كافة ا�شكاالت
البالد االقت�صادية.
ومن جانبه �أكد املهند�س ح�سب النبي مو�سى وكيل الري بوزارة املوارد املائية
وال��ري والكهرباء حر�ص وزارت��ه على النهو�ض مبكون ال��ري وت�أهيل قنوات
ومنظمات املياه و�إ�صحاح بيئة العمل على م�ستوى امل�شاريع املروية بالبالد مثمنا
على الدور الطليعي للقطاع الزراعي يف دعم عجلة االقت�صاد الوطني بالبالد
م�شددا على اهمية ا�ستمرار روح التعاون بني ا�ضالع االنتاج الثالث – املزارع -
الزراعة والري ،و�صو ًال لالنتاجية املرجوة دعم ًا لعجلة االقت�صاد بالبالد.
م��اي��ج��در ذك����ره �أن خ��ط��ة الأل����ف ي���وم ت�����س��ت��ه��دف �إىل ج��ان��ب زي����رو عط�ش
م�ضاعفة انتاج الكهرباء املولدة بال�شبكة القومية من امل�����ص��ادرامل��ت��اح��ة
للتوليد ورفع متو�سط ن�صيب ال��ف��رد يف ا�ستهالك الكهرباء من (  532ايل
 )690كيلوواط�/ساعة يف العام وجتويد اخل��دم��ة و�شمولها وتطويروبناء
القدرات وذلك بالتدريب والت�أهيل الكامل للعاملني مع تطويرمراكزالتخطيط
وبناء القدرات وتوطني بع�ض متطلبات �صناعة الكهرباء.

يعانى ال�سودان كثري ًا من عدم اال�ستفادة من م�صادره
املائية التى اوجدتها له الطبيعة اجلغرافية فى
��س��واء �أك��ان��ت لال�ستخدام
خمتلف اال�ستخدامات � ً
الزراعى ام لتوليد الكهرباء و ا�ستخدامات ال�شرب
او اال�ستخدامات االخرى مما ادى اىل تولد عديد
م��ن االزم����ات ف��ى ان��ح��اء ال�����س��ودان املختلفة على
م�ستوياتها ال�سيا�سية واالجتماعية.
توفري املياه
ترتبط التنمية ارت��ب��اط��ا وثيقا بتوفر امل��وارد
املائية وكيفية ا�ستغاللها وو�ضع اخلطط الالزمة
لكيفية اال�ستفادة منها فى اقامة م�شاريع ا�ستقرار
للمجتمعات املحلية والريفية ومنع الهجرات غري
املر�شدة اىل املدن الكربى حتى ال ت�شكل عبئا على
املدن وبالتاىل افراغ للريف .
االطل�س املائي
قامت وزارة املوارد املائية والرى والكهرباء باعداد
اط��ل�����س م��ائ��ى م��وح��د ل��ك��اف��ة ال���والي���ات ال�شرقية
والغربية ووالي��ة نهر النيل وال��والي��ة ال�شمالية
ووالية اخلرطوم ووالية �سنار والنيل االزرق وكافة
انحاء ال�سودان تهدف فكرته اىل جتميع قاعدة
بيانات لكل م�صادر املياه فى ال�سودان حتوى معلومات
تف�صيلية لتنفيذ برنامج زيرو عط�ش والذى اعلنته
رئا�سة اجلمهورية و تبنته وزارة امل��وارد املائية
الن��ه��اء العط�ش ف��ى جميع ان��ح��اء ال�����س��ودان بحيث
ال تبعد م�صادر املياه للمجتمعات امل�ستفيدة اكرث
من اثنني كيلو مرت فى ظل احلوجة اىل اى قطرة
ماء ال�ستقرار املجتمعات الريفية مب�ساعدة مكاتب
ح�صاد املياه وقطاعات املياه بالواليات .
توزيع امل�شاريع املائية
ت�ستهدف وزارة املوارد املائية مايزيد عن �سبع الف
م�شروع فى انحاء ال�سودان ت�شمل احلفائر والآبار
وال�سدود واملحطات املائية ل�ضمان توزيع امل��وارد
املائية ب�أ�س�س عادلة ت�سعى ال�ستقرار املجتمعات
املحلية وت���ؤدي �إىل انهاء النزاعات ح��ول م�صادر
امل��ي��اه مم��ا ي����ؤدي م�ستقبال اىل التفكري ف��ى اقامة
امل�شاريع التنموية لال�سهام فى حتققيق زيادة املوارد
املالية على امل�ستوى املحلى والقومى.
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�إهتمام مبعا�ش النا�س و�أمنهم عرب توفري م�صادر
ل�سقيا و�إ�ستقرار االن�سان

