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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/9/23 )76م

وزارة املوارد املائية والري والكهرباء تعلن بدء دخول حمطة
قرى ( )3اجلديدة لل�شبكة القومية دي�سمرب املقبل

ا�ستقبلت وزارة امل���وارد املائية وال��ري
وال���ك���ه���رب���اء يف �أه�����م م�����ش��روع��ات��ه��ا
الإ�سرتاتيجية رئي�س جمل�س ال��وزراء
القومي وزير املالية معتز مو�سي عبداهلل
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه مبحطة ق��ري ()3
اجل���دي���دة يف اط����ار ف��احت��ة زي��ارات��ه
امليدانية لقطاع الكهرباء حيث وقف
على تقدم �سري العمل باملحطة والتى

تت�شكل من ثالث وحدات تدخل الأوىل
منها لل�شبكة القومية دي�سمرب املقبل
بطاقة 187ميقاواط.
و�أك��د املهند�س خ�ضر ق�سم ال�سيد وزير
املوارد املائية والري والكهرباء اكتمال
اجلاهزية يف حمطات التوليد احلراري
ا�ستعدادا لل�صيف القادم وقال �إن املحطة
�ست�سهم يف دع��م التوليد الكهربائي

بال�شبكة القومية ال�سيما يف مواقيت
زيادة الأحمال بال�شبكة.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان ���ش��رك��ة �سمينز
االملانية تنفذ حمطة من ( )5وحدات،
ثالث وح��دات منها بقري ( )3واثنان
منها مبدينة بورت�سودان وذلك النتاج
طاقة اجمالية مركبة تبلغ ()935
ميقاواط.
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وزير املوارد املائية ي�ؤكد م�ضاعفة اجلهود يف كافة ملفات عمل الوزارة

اكد املهند�س م�ست�شار خ�ضر ق�سم ال�سيد
وزير امل��وارد املائية والري والكهرباء
العمل على م�ضاعفة اجلهود يف قطاع
الكهرباء وم�شروعات ح�صاد املياه
وتوفري مياه ال�شرب يف �إط��ار برنامج
ال��دول��ة زي��رو عط�ش ف�ضال ع��ن دعم
حمور العمل يف الري باعتباره حمورا
مهما للنهو�ض بالقطاع الزراعي بالبالد
وقال �إن الوزارة تذخر بكوادر م�ؤهلة
يف كافة امل�ستويات مبا يب�شر باجنازها
للملفات املطلوبة على الوجه الأكمل
خالل الفرتة املقبلة.
وا�ضاف ق�سم ال�سيد خالل االحتفال

الذى نظم برئا�سة ال��وزارة ال�ستقبال
ووداع ال�����وزراء �أن ط��اق��م ال����وزارة
ال�سابق برئا�سة الوزير معتز مو�سى
و�ضع منهجا علميا حمكما م�ؤ�س�س على
بيانات دقيقة يف كافة جماالت عمل
الوزارة وتابع بقوله �سنم�ضي على ذات
النهج يف �إنفاذ ا�سرتاتيجية الوزارة.
من جانبها قدمت د .تابيتا بطر�س
�شوكاي وزي��ر الدولة بديوان احلكم
االحت��ادي �شكرها للعاملني بالوزارة
وقالت �إن وزارة امل��وارد املائية والري
والكهرباء قدمت م�شروعات تنموية
ذات �أثر فاعل يف حياة النا�س م�شيدة

بحجم التعاون والتن�سيق بني كافة
مكونات الوزارة.
من ناحية �أخرى حتدث وزير الدولة
بوزارة املوارد املائية والري والكهرباء
ابراهيم حمد علي التوم عن �أهمية
ح�شد ال��ط��اق��ات للمرحلة القادمة
باعتبارها مرحلة مهمة يف تاريخ
البالد جمدد ًا الثقة يف طاقم الوزارة
علي كافة امل�ستويات.
جتدر اال�شارة �إىل �أن االحتفائية التي
ُن ِظمت �شهدت تكرمي وزراء الدولة
ب���ال���وزارة تابيتا بطر�س واملهند�س
يو�سف حمزه .
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الهيئة الفنية الدائمة امل�شرتكة ملياه النيل تختتم �أعمالها باخلرطوم

حيا املهند�س م�ست�شار خ�ضر ق�سم ال�سيد وزير
امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء جمهودات
الهيئة الفنية الدائمِة وامل�شرتكة ملياه النيل
بني ال�سودان وم�صر م�ؤكد ًا التزام ال�سودان
الثابت والرا�سخ باتفاقية مياه النيل ن�ص ًا
وروح � ًا حتى تكون عنوان ًا للعالقة املائية
الفنية يف املحافل االقليمية والدولية بني
الدولتني.
و�أ���ش��اد ال��وزي��ر خ�لال خماطبته لفعاليات
اجلل�سة اخلتامية ل��ل��دورة احلالية مبقر
الهيئة باخلرطوم ب�إن�شاء مركز املعلومات
ال���ذى يعترب على م�ستوى ع��ايل م��ن حيث
التخطيط واالن�شاء والتجهيز مبا يحويه
من معلومات ق ّيمة وثرة ،م�ؤكدا دعم اعمال
الهيئة والتغلب على كافة مايعرت�ض م�سار
عملها مبينا ان ح�ضور وزير امل��وارد املائية
امل�صري حل�ضور ختام اجتماعات ال��دورة
ميثل دليال اكيدا ب�أهمية اعمال الهيئة التى
تعترب ال�شريان الرئي�سي للعمل امل�شرتك بني
البلدين.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د د .حم��م��د ع��ب��د العاطي
وزير املوارد املائية والري بجمهورية م�صر
العربية ا�ستمرار التعاون يف كافة اجلوانب

الفنية مبياه النيل وقال �إن اتفاقية مياه
النيل متثل حجر ال��زاوي��ة يف العالقات
امل�شرتكة بني الدولتني داعيا الهيئة اىل
اج��راء الدرا�سات الهيدرولوجية مبا ميكن
من ا�ستخدام مياه النيل بالطريقة املثلى
م�ؤكدا على اهمية حمطات الر�صد والقيا�س
و���ض��رورة حتديثها مع تو�سيع مهام �أعمال
الهيئة بقيا�س نوعية املياه وتبادل اخلربات
يف تر�شيد املياه وت�أهيل القنوات وازال��ة
احل�شائ�ش ،و�أ�شار �إىل �أن التغريات املناخية
مت��ث��ل حت���دى ك��ب�ير �أم����ام خ��ط��ط التنمية

امل�ستدامة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �إج��ت��م��اع��ات الهيئة
الفنية الدائمة امل�شرتكة ملياه النيل يف
دورتها الثامنة واخلم�سني كانت قد بد�أت
يف اخلرطوم االربعاء املا�ضي وتر�أ�س فاحتة
اجتماعاتها بروفي�سور �سيف الدين حمد
رئي�س اجلهاز الفني للموارد املائية بوزارة
املوارد املائية والري والكهرباء ،فيما ر�أ�س
اجلانب امل�صري د� .أحمد بهاء الدين رئي�س
قطاع مياه النيل بوزارة املوارد املائية والري
مب�صر.
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ال�سودان ي�ؤكد التزامه باالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال الطاقة الذرية
ج��دد ال�����س��ودان ال��ت��زام��ة بالإتفاقيات
وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة يف جم��ال الطاقة
ال��ذري��ة ،كما رح��ب بالتعاون مع الوكالة
وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف ك���اف���ة جم���االت
الإ�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية،
وق�ضايا الأم��ن والأم��ان النوويني حتقيقا
للتنمية امل�ستدامة وتعزيزا لل�سلم والأمن
الدوليني.
ج��اء ذل��ك خ�لال تقدمي بيان ال�سودان
يف ال��دورة ( )62للم�ؤمتر العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية بفيينا حيث تر�أ�س
وفد ال�سودان الربوفي�سور عبد الإله مو�سى
على مدير هئية الطاقة الذرية.
و�أك����د ب��روف��ي�����س��ور ع��ب��د الإل����ه يف �سياق
تقدميه للبيان قيام ال�����س��ودان ب�إعداد
تقرير التقييم الذاتي للربنامج النووي
ال�سوداين وقال �إن نتائج املراجعة املتكاملة
جاءت مطمئنة حيث اكد التقرير املبدئي
لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
�أن مامت من تطوير للبنية التحتية جاء
مت�سقا ملتطلبات املرحلة الأوىل ،بجانب
التزام حكومة ال�سودان القوي بتطوير
البنية التحتية املطلوبة لربنامج نووي
�آمن و�سلمي.
م�شريا �إىل �إج���ازة ق��ان��ون الرقابة على
الأن�شطة النووية والإ�شعاعية من قبل
الدولة يف العام 2017م وتكوين اجلهاز

الوطني للرقابة النووية واال�شعاعية،
مبينا �أهمية الدور الذى تلعبه الوكالة من
خالل برامج التعاون الفني دعما لل�سالم
والتنمية من خالل تو�سيع اال�ستخدامات
ال�سلمية للطاقة ال��ذري��ة مب��ا ي�سهم يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�أو�ضح �أن
ال�سودان ظل ملتزما مع الدول الأع�ضاء يف
�إنفاذ برامج الوكالة من خالل ا�ست�ضافة
العديد من الأن�شطة الدولية والإقليمية
خالل الأعوام 2017م و2108م منوها �إىل
�أنه يف �إطار االهتمام بالأمن الغذائي قامت

حكومة ال�سودان بدعم وت�أ�سي�س معمل
مرجعي للأمن الغذائي بالتعاون مع الوكالة
عرب م�شروع قومي يف الدورة احلالية و�أن
الربنامج القومي ملكافحة ال�سرطان يف
ال�سودان �إعتمد التو�سع الر�أ�سي بتح�سني
اخلدمة احلالية وا�ستخدام تكنولوجيا
متطورة يف هذا ال�ش�أن.
اجلدير بالذكر �أن وف��د ال�سودان الذي
�شارك يف امل�ؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية بفيينا كان قد �ضم د .حممد
ح�سن �أبو �أذنني الأمني العام للجهاز الوطني
للرقابة على الأن�شطة الذرية الإ�شعاعية،
واملهند�س نا�صر �أح��م��د امل�صطفى مدير
الإدارة العامة للتوليد ال��ن��ووي ب��وزارة
امل��وارد املائية والري والكهرباء ،والوزير
املفو�ض ميمونة خالد مندوب ال�سودان
الدائم يف فيينا ،كما ان ال�سودان كان قد
وقع اتفاقية اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة
النووية م��ع دول��ة رو�سيا االحت��ادي��ة يف
نوفمرب من العام 2017م بجانب توقيع
اتفاقية تطوير امل�شروع وخارطة طريق
بني وزارة املوارد املائية والري والكهرباء
و�شركة رو�س اتوم الرو�سية.
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ال�سدود ت�سهم يف احلد من النزاعات
حسن محمد زين

ح�صاد اخلري والربكة

طالب الباحث املتخ�ص�ص د .عبدالعزيز نورالدين بزيادة ان�شاء ال�سدود
واحلفائر والآبار يف مناطق ال�صراعات لتفادي ال�صراعات القبلية يف
مناطق كردفان ودارفور وا�ضاف يف درا�سته التي قدم ملخ�صها يف «ور�شة
خمرجات البحوث العلمية الرابعة يف وحدة تنفيذ ال�سدود» ب�ضرورة
ال�سعي لال�ستفادة من الرثوة احليوانية يف هذه املناطق.
ال��ورق��ة التي قدمها د .عبدالعزيز نوالدين هي ملخ�ص لدرا�سته
للدكتوراة بعنوان  -دور االم��ن واال�ستقرار على حتركات حيوانات
الرحل يف جنوب كردفان -حتدثت عن م�سارات احليوان التي مير بها
يف مناطق الزراعة ومناطق الآبار واملياه حيث حتدث النزاعات نتيجة
االحتكاكات التي قد ت�صل اىل �صراعات قبلية و�صراعات ما بني الرعاة
واملزارعني �أو ما بني الرعاة و�أهايل مناطق املياه وي�ؤدي ذلك �إىل اهدار
املوارد الب�شرية واملادية.
وقد طالبت الورقة اىل �ضرورة تنمية الرثوة احليوانية واال�ستفادة
منها يف برنامج متكامل من حيث نوعية املرعى وكثافته ومن حيث
(العالئق) املركزة وذلك با�ستقرار احليوان يف جممعات انتاجية كبرية
مع ان�شاء مراكز خدمات للحيوان وان�شاء مراكز النتاج االلبان واتباع
و�سائل اال�ستقرار عرب ال�سدود واحلفائر والآبار الن�شاء هذه املجمعات
التي تقلل من الرتحال امل�ستمر وتوطن العرب الرحل.
و�أ�شار املتداخلون يف الور�شة اىل �إ�سهام برنامج وحدة تنفيذ ال�سدود
يف ا�ستقرار الرحل خا�صة يف مناطق التما�س يف جنوب كردفان والنيل
االبي�ض.
جدير بالذكر �أن د .عبدالعزيز نوالدين يحا�ضر بعدد من اجلامعات
ا�ضافة اىل توا�صله العلمي مع عدد من املجالت العلمية العاملية وكان
من الذين قدموا ع��دد ًا من البحوث اجليدة يف خ�لال ف�ترة عمله بـ
(.)D.D.R

«اخل�بر االكيد قالوا البطانة اتر�شت»  ،لعل هذا
واحد من االنباء التي ال يتطرق لها ال�شك �أو الزيف
ف�أهل البادية عادة ال يعرفون الغ�ش �أو التدلي�س وال
يتناولون ويتداولون �إال الأنباء امل�ؤكدة ملا لها من ت�أثري
مبا�شر على حياتهم وعلى �سعيتهم التي ت�شكل قوتهم
االقت�صادية واالجتماعية وجماع ن�شاطهم خا�صة اذا
كانوا من الرعاة وجند �أي�ضا عندهم فرا�سة تتعلق
بهطول الغيث وتوقعات قل ماتخيب لذا فانهم عندما
يتحدثون عن جناح مو�سم اخلريف ف�إن �شهادتهم تلك
غري قابلة للجرح والتعديل مطلقا وال يعرتيها اخلطل
الذي مييز �سكان املدن �إياها الذين ميكن وبفجاجة
�أن يدعو �أن اخلريف (رهيب) ملجرد مطرة واحدة
«�ساطت وجاطت �شوارعهم فيولولون ويولون» غري
حامدين وال �شاكرين تلك النعم التي يغيب �سر ف�ضلها
اال على �سكان البادية الذين يعرفون خريها العميم.
ما�ساقنا لتلك املقدمة هو هذه ال�ضجة غري احلامدة
الن االمطار (طمبجت) العا�صمة فتباكى النا�س غري
منتبهني للنعمة الطائلة وراء هذا املو�سم اخلريفي
املتميز والذي كان ي�ضيع هدرا ونعني هنا مياه االمطار
التي نهدر منها �سنويا مايقارب املئتني من املليارات
من امتار املياه املكعبة وهي مياه خال�صة لل�سودان ال
يتحكم فيها �سد وال لدولة غرينا حق فيها وهي رغم
ذلك ت�ضيع هدر ًا وكان باالمكان �أن تكون مورد ًا �صافي ًا
للتنمية بل الرفاهية �إن اح�سنا التعامل معها.
ح�سنا فعلت وزارة املوارد املائية والري والكهرباء وهي
توجه جهودها مل�شاريع ح�صاد املياه خدمة لالن�سان
وللزرع وال�ضرع والبيئة بل ومتتد للتنمية امل�ستدامة
حبا وخدمة لالجيال القادمة وقد اف��ادت االخبار
املفرحة ان كل ال�سدود واحلفائر واخت�صار ًا قل �إن كل
املواعني التي �أعدت قد امتلأت عن �آخرها ومازالت
االمطار تهطل هنا وهناك واخلريف مل يتوك�أ ع�صا
الرتحال بعد.
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م�شاريع ح�صاد املياه حتقق الإ�ستقراراملائي بالبحر الأحمر

بورت�سودان :مهند عبادي
�أك��د ع��امل حممد ع��امل امل��دي��ر العام
ل��ه��ي��ئ��ة م���ي���اه ال��ب��ح��ر الأح����م����ر يف
ت�صريحات �صحفية �أن ال��و���ض��ع يف
والي���ة البحر الأح��م��رح��ال��ي� ًا يعترب
مطمئن ًا بف�ضل الأمطار الأخرية التي
�ساهمت يف امتالء ال�سدود ودعا �إىل
رف��ع �سقف االه��ت��م��ام مب�شكلة مياه
بورت�سودان ،وق��ال �إن وزارة امل��وارد
املائية وال��رى والكهرباء عرب �إن�شاء
وت�أهيل ال�سدود واحلفائر والآب���ار
�ساعدت ك��ث�يرا على جت���اوز الأزم���ة،
و�أ�سهمت يف تقليل النق�ص املائي الذي
ح��دث موخر ًا عرب اخل��ط الكهربائي
ال�ساخن حمطات املياه ،و�أ�ضاف :نحن
يف ال��والي��ة جن��ري حاليا ع���ددا من
الدرا�سات من �أجل �إيجاد حل جذري
مل�شكلة امل��ي��اه ب��االجت��اه واال�ستمرار
يف �إن�شاء وت�أهيل ال�سدود واحلفائر

والآب���ار وم�شاريع حتلية امل��ي��اه ذات
ال�سعات املائية الكربى التي حتقق
اال���س��ت��ق��رار ال��ك��ام��ل ل�ل�إم��داد املائي
بالوالية.
و�أ�شارعامل �إىل �أن ال�سدود توفر كمية
كبرية من املياه و�أنها �أحدثت اخرتاقا
وا�ضحا يف طريق حل الأزم��ة ،بف�ضل
الإنتاجية العالية التي توفرها �إ�ضافة
�إىل �أن��ه��ا ت�ساعد يف عملية تغذية
الآبار اجلوفية التي نخ�شى �أن تن�ضب،
ولفت ع��امل �إىل �أن خ��ور �أرب��ع��ات به
ت�سع وت�سعون بئرا منها ح��وايل �أربع
وخم�سني بئرا منتجة للمياه تعمل منها
حاليا ح��وايل خم�س وث�لاث�ين بئرا،
وقال :نحن ال نقوم بت�شغيل كل الآبار
املنتجة خ�شية �أن ت�ؤثر على املخزون
اجل��ويف ونعمل وفقا ل�سيا�سة ال�سحب
الآم����ن ح��ت��ى ال نفقد م�����ص��ادر املياه
بن�ضوب الآبار.
ومن جانبه �أكد املهند�س �صالح الدين

العو�ض م�س�ؤول ح�صاد املياه بوالية
البحر الأحمر امتالء �سدود وحفائر
و�آبار امل�شاريع املائية التي قامت وحدة
تنفيذ ال�سدود ب�إن�شائها ،وقال العو�ض
يف ت�صريحات �صحفية ملجموعة من
ال�صحفيني زارت م�شاريع ح�صاد املياه
بالوالية ب ��أن جميع م��واع�ين ح�صاد
املياه يف �سدود موج وجبيت الأ�شراف
و�أرك��وي��ت ( )1دقنة و�أرك��وي��ت ()2
اجل���ويف وح��ف�ير �صمد وه���ن���دوب قد
امتلأت مبياه الأمطار مب�شرا با�ستقرار
الإم����داد امل��ائ��ي ملدينة بورت�سودان
وحملياتها املختلفة خ�ل�ال الفرتة
املقبلة.
ويف ال�����س��ي��اق �أك���د امل�����ش��رف الإداري
مل�شروعات ح�صاد املياه بالوالية �إدري�س
عثمان همد تغذية بورت�سودان مبياه
�سد موج مبحلية القنب والأوليب على
بعد  30كيلومرت ًا من مدينة بورت�سودان
عرب خط �أنبوب من ال�سد �إىل املدينة.

