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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/8/5 )66م

ال�سدود تعلن تنفيذ  3400م�شروع ًا يف �إطار برنامج زيرو عط�ش
ك�شف م.م .خ�ضر ق�سم ال�سيد وزي��ر الدولة املدير العام
لوحدة تنفيذ ال�سدود تنفيذ  3400م�شروع ًا يف اطار انفاذ
برنامج زيرو عط�ش م�شيد ًا بدعم ورعاية الدولة للم�شروع
وم�ساهمات ال�صناديق العربية ووزارة املالية واالقت�صاد
الوطني يف متويله و�أكد ق�سم ال�سيد يف ت�صريح �صحفي تقدم
برنامج ح�صاد املياه يف كافة الواليات م�شريا اىل م�ساهمة
ح�صاد املياه يف تعزيز توجهات الدولة نحو االنتاج ف�ضال
عن تقليل احتكاكات الرعاة واملزارعني حول م�صادر املياه
ال�سيما يف والي��ات دارف��ور وك��ردف��ان داعيا اىل املحافظة
على امل�شروعات لتحقيق اهداف ا�ستدامتها و�أ�شار �إىل ان
ال�سودان يتمتع مبوارد مائية كبرية وامكانية ح�صد 400
مليار �سنويا من مياه االمطار وب�شر وزي��ر الدولة باكمال
العمل يف م�شروع �أع��ايل عطربة و�سيتيت ورف��ده لل�شبكة
القومية ب��ـ  320م��ي��غ��اواط ع�بر ( )4وح���دات تبلغ �سعة
الواحدة  80ميغاواط معلنا تقدم العمل يف م�شروع مياه
الق�ضارف النتاج  75الف مرت مكعب من املياه يوميا واجنازه
يف موعده املحدد .
جتدر الإ�شارة �إىل ان م�شروعات زيرو عط�ش يبلغ عددها
 7500ت�شمل تنفيذ الآب��ار واحلفائر وال�سدود وحمطات
املياه والتى �سينتهي العمل فيها بنهاية العام 2020م.

اللجنة الوطنية ت�ستعد لإ�ستقبال خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اطم�أنت اللجنة الوطنية لتنفيذ الربنامج النووي ال�سوداين على الرتتيبات
ال�ستقبال وف��د خ�براء الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة الجتماعات
املراجعة املتكاملة للربنامج النووي ال�سوداين للمرحلة االوىل والتي
تبد�أ باخلرطوم يف  27اغ�سط�س القادم .وقال م.مو�سى عمر وكيل وزارة
املوارد املائية والري والكهرباء رئي�س اللجنة الوطنية ان مهمة الوكالة
االطمئنان اىل ان الربنامج النووي ي�سري ب�صورة �سليمة و�آمنة وفقا الف�ضل
املمار�سات العاملية يف املجال .اجلدير بالذكر ان ال�سودان ظل يف توا�صل
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتح�ضري البنية التحتية و�شروط
ال�سالمة املطلوبة لبناء حمطة التوليد النووي االوىل.
وت�ضم اللجنة الوطنية لتنفيذ الربنامج النووي وزارة امل��وارد املائية
وال��ري والكهرباء ،هيئة الطاقة الذرية ،اجلهاز الوطني للرقابة علي
االن�شطة النووية واال�شعائية  ،وزارة اخلارجية ،وزارة العدل ،املجل�س
القومي للدفاع امل��دين ،جهاز االم��ن وامل��خ��اب��رات ،وق��د اعتمد ال�سودان
التوليد النووي يف خطته اال�سرتاتيجية ملزيج الطاقة الكهربائية ملقابلة
الطلب املتزايد علي الكهرباء  ،وبد�أ ات�صاالت مع دولتي ال�صني ورو�سيا
لبناء القدرات الوطنية يف املجال النووي.
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جماع � :أحرزنا تقدما كبريا يف زيرو عط�ش وح�صاد املياه �أ�سهم يف زيادة الإنتاجية
�أكد الأ�ستاذ �أدم جماع وايل والية ك�سال �إ�ستقرار منا�سيب نهر القا�ش وجاهزية
�أنظمة احلماية بف�ضل التح�ضريات املبكرة لوحدة تروي�ض القا�ش بوزارة املوارد
املائية وال��ري والكهرباء ،م�شريا اىل �أهمية القا�ش يف تغذية املخزون اجلويف
وت�أمني مياه ال�شرب بالوالية .
وك�شف الوايل عن تقدم الوالية يف برنامج (زيرو عط�ش) من خالل �إن�شاء حمطات
لإنتاج وتنقية املياه و عدد من ال�سدود واحلفائر على م�ستوي الريف  ،م�شيدا
بجهود وحدة تنفيذ ال�سدود يف هذا ال�صدد ونوه �إىل �أن برنامج ح�صاد املياه �أ�سهم
يف دعم خطط الوالية يف زيادة االنتاج احليواين مبا يلبي احتياجات ال�صادر.
وقال �أن الوالية بد�أت برناجما متكامال ل�صيانة كافة احلفاير للإ�ستفادة من مياه
خريف هذا العام  ،مبينا �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد عمل مكثفا يف حمور الإنتاج
الزراعي ودخول م�ساحات جديدة �إىل دائرة الإنتاج.

الربط الإلكرتوين للري يدخل حيز التطبيق مب�شروع اجلزيرة
�أ ّك���د املهند�س �أح��م��د ال�صديق حياتي
مدير �إدارة تطوير وحتديث الري بوزارة
امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء حر�ص
ال��وزارة على تطبيق التقنيات احلديثة
ورب���ط �أق�����س��ام ال���ري �إل��ك�ترون��ي � ًا بهدف
ت�سهيل مهمة تبادل املعلومات فيما يتعلق
بالبيانات الدورية للمنا�سيب والت�صرفات
بالإ�ضافة �إىل التقارير الدورية وتقارير
تقييم الأداء التي ت�شمل كافة االن�شطة
التي ت�ضطلع بها تلك الأق�سام ،و�أو�ضح
ح��ي��ات��ي خ��ل�ال وق��وف��ه ع��ل��ي ع����دد من
النقاط بق�سمي ري ود النو والب�ساتنا
بح�ضور املهند�س عثمان ال�صادق �سليم
مدير عمليات ري جنوب اجلزيرة وعدد
من املهند�سني من �إدارات الري املختلفة،
�أو����ض���ح �أن����ه ���س��ي��ت��م ت���وزي���ع ا���س��ت��م��ارات
�إلكرتونية تغطي كافة هذه الأن�شطة مما
ي�سهل عملية املتابعة للقائمني على الأمر
وي�سهم يف �ضبط وتر�شيد مياه الري.
من جانبه �أ ّم��ن املهند�س عثمان ال�صادق
�سليم م��دي��ر �إدارة عمليات ري جنوب
اجلزيرة على �أهمية العمل الإلكرتوين
وت��ط��وي��ر ن��ق��اط ق��ي��ا���س منا�سيب املياه
ب��ق��ن��وات ال���ري الرئي�سية والفرعية،
م�ؤكد ًا �أهمية �أق�سام ري جنوب اجلزيرة
لوقوعها يف بداية امل�شروع ،م�شري ًا �إىل

حو�سبة جميع الأق�سام ب�إدارته لت�سهيل
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ة و���س��رع��ة الإ�ستجابة
للم�شاكل.
ي��ذك��ر �أن �إدارة ب��ح��وث وت��ط��وي��ر ال��ري
بوكالة الري بوزارة املوارد املائية والري
وال��ك��ه��رب��اء ���ش��رع��ت يف حت��دي��د امل��واق��ع
امل�ستهدفة لعمل �شبكة �إلكرتونية تربط
ك��ل م��ن��ظ��وم��ة ال���ري مب�����ش��روع اجل��زي��رة
�سعي ًا اىل حت�سني �إدارة مياه الري وتوفري
الكميات املطلوبة من املياه لدعم العملية
ال��زراع��ي��ة ب��ال��ب�لاد ع�بر ث�لاث��ة حم��اور

ت�شمل ت�أهيل نقاط القيا�س وامل�ساطر
الرخامية علي تلك القنوات ،اىل جانب
حتديث بيانات اخلرط الت�صميمية وفق ًا
للتغريات (امل��ع��ت��م��دة) ال��ت��ي ط���ر�أت على
منظومة الري ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
ال�برام��ج احلديثة لتطوير �أداء اق�سام
الري مب�شروع اجلزيرة البالغ عددها 23
ق�سم ًا لت�سريع تبادل املعلومات وت�سهيل
عمل الري و�سرعة حل امل�شاكل عرب ربط
امل��ن��ظ��وم��ة م��ن خ�لال �شبكة �إلكرتونية
موحدة.
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مواطنو والية �سنار ي�شيدون
بربنامج زيروعط�ش

�أ���ش��اد مواطنو قرية ال�شاوة العمارنة
ب��وح��دة �أم ب��ري��ن الإداري�����ة يف حملية
�سنجة بوالية �سنار بالأعمال التي تقوم
بها وح��دة تنفيذ ال�سدود �ضمن برنامج
زيروعط�ش.
وقال املواطن حممد ب�شرى املعلم مبدر�سة
القرية للأ�سا�س �أن البئر التي تعمل
بالطاقة ال�شم�سية التي نفذت بوا�سطة
ال��وح��دة يف املنطقة خل�صت املواطنني
وتالميذ القرية من املعاناة الكبرية التي
كانوا يجدونها �سابق ًا يف احل�صول على مياه
ال�شرب ،ووفرت املياه لهم بقرب ديارهم
داع���ي��� ًا

اهلل �أن يوفق العاملني بها و�أن يتقبل
منهم هذا العمل الطيب.
ومن جانبه قال املواطن بابكر عبدالفتاح
املعلم مبدر�سة الأ�سا�س يف القرية �أي�ض ًا
�أن البئر التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية
�أعطت القرية ميزة احل�صول على املياه
ب�شكل م�ستمر وبطاقة رخي�صة ومتجددة،
م�شري ًا �إىل �أنهم قبل ذلك كانوا ي�ضطرون
للذهاب مل�سافة  7كيلومرت للح�صول على
املياه من منطقة القويزات التي تعمل
بئرها بالكهرباء.
و�أك��د امل��واط��ن عبدالويل يو�سف �أحمد

علي �أن مواطن القرية �أ�صبح بحمد اهلل
يتمتع بنعمة احل�صول على امل��ي��اه بكل
�سهولة ي�سر ،و�أن برنامج زي��رو عط�ش
قدم فتح ًا جديد ًا لأهل القرية ب�إجنازه
لهذه البئر التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية
الأم��ر ال��ذي خل�صهم من هموم احل�صول
على اجل��ازول�ين لت�شغيل البئر ،موجه ًا
�شكره �إن��اب��ة ع��ن �أه���ل ال��ق��ري��ة لوحدة
تنفيذ ال�سدود ومن�سوبيها الذين قدموا
ه��ذه اخلدمة للمواطنني �سائ ًال اهلل �أن
يوفقهم يف جهودهم من �أجل التنمية.
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ة :برامج حصاد املياه
الدواعي وال�ضرورات
تأمني للمياه بعد
اجلفاف الذى يعقب
الصيف وأثاره
السالبة على
اإلستقرار والتنمية
في الريف السوداني.

يعمل على تقليل
الهجرة من الريف الى
احلضر .

ق�صة م�شروع ا�سرتاتيجى
مارس االنسان القدمي تقنيات حصاد املياه
على نطاق واسع في شمال افريقيا في
عصور ماقبل الرومان حيث اكتشف خبراء
اآلثار أن الثروة التي حققتها مخازن القمح
التابعة لالمبراطورية الرومانية كانت تعتمد
علي الزراعة املروية مبياه اجلريان.

يعمل على حتسني
مستوى املعيشة
وتطوير املهارات احمللية
وحتسينها.
يعمل برنامج حصاد
املياه على حماية
القرى واملدن والبنيات
التحتية من السيول
والفيضانات .

يجعل الزراعة ممكنة
ويعمل على زيادة
اإلنتاج وإستدامته .
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زيــــرو عط�ش
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بداية نهاية العط�ش فى الريف ال�سوداين
�أمـــــــن وطم�أنينة
برنامج حكومة الـ 1000يوم

.

لتوفري املياه فى كل واليات ال�سودان
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 7500م�شروع لتوفري م�صادر املياه

.

