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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/12/9-)87م

�إجناز  %80من العمل يف م�شروع مياه الق�ضارف

قطع وزي��ر ال��دول��ة ب���وزارة امل���وارد املائية وال��ري والكهرباء
ابراهيم حمد علي التوم باكمال م�شروع احلل اجل��ذري ملياه
الق�ضارف يف املوعد امل�ضروب بعد جتاوز التحديات واالتفاق مع
مقاول امل�شروع.
وثمن ابراهيم يف ت�صريحات �صحفية لدى زيارته امليدانية
ملوقع امل�شروع يرافقه املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود م.
مو�سى عمر ابوالقا�سم وم.م�صطفى ح�سني مدير االدارة العامة
للم�شروعات بالوحدة ،ثمن اجلهود التي تبذلها حكومة والية
الق�ضارف م�ؤكدا ان جممع �سدي �أع��ايل عطربة و�ستيت داعم
�أ�سا�سي لالقت�صاد الوطني.
من جانبه �أ�شار م .مريغني �صالح وايل والية الق�ضارف للخريات
واملنافع التي يحققها جممع ال�سدين الن�سان الوالية ولعموم
اهل ال�سودان من حيث توفري الكهرباء والزراعة وتوفري املياه
ملدينة الق�ضارف وا�صفا امل�شروع بالتاريخي ،م�شريا ايل ان العمل
يف جميع حماوره و�صل ن�سبة .80%
يف ال�سياق �أ�شار م .مو�سى عمر املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود
الكتمال االعمال املدنية يف م�شروع مياه الق�ضارف مبينا ان
العمل االن يجري يف تركيب طلمبات ال�ضخ وخط الأنابيب.
وو�صف مو�سى امل�شروع باال�ضافة احلقيقية الن�سان الق�ضارف.
و�أب���ان مو�سى ان التوليد الكهربائي م��ن جممع �سدي �أع��ايل
عطربة و�ستيت ي�سري ب�صورة طيبة حيث ي�سهم يف ا�ستقرار
ال�شبكة القومية.
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وزارة الكهرباء ت�ؤكد توفري الدعم الالزم لكهربة امل�شاريع الزراعية بالنيل الأزرق

�أك��دت وزارة امل���وارد املائية وال��ري والكهرباء
تنفيذ ع��دد م��ن م�����ش��روع��ات ال��ك��ه��رب��اء واملياه
بوالية النيل الأزرق خالل موازنة العام املقبل
2019م.
وث��م��ن وزي��ر امل���وارد املائية وال���ري والكهرباء
املهند�س م�ست�شار خ�ضر ق�سم ال�سيد م�ساهمة
النيل الأزرق يف دع��م الإقت�صاد القومي عرب
االن��ت��اج ال��زراع��ي واحل��ي��واين ج��اء ذل��ك خالل
لقائه بوايل والية النيل االزرق اال�ستاذ خالد
ح�سني حممد بح�ضور املهند�س عبد اهلل املقلي
مدير كهرباء ال�سودان القاب�ضة واملهند�س �صالح
على عبد اهلل املدير العام لل�شركة ال�سودانية
لتوزيع الكهرباء واملهند�س حممد ح�سب الر�سول
مدير وحدة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
من جانبه �أ�شاد وايل والية النيل االزرق اال�ستاذ
خالد ح�سني حممد بجهود ال���وزارة يف تنفيذ
م�شروعات الكهرباء واملياه بالوالية م�شريا اىل
ا�ستجابة الوزارة يف كهربة امل�شروعات الزراعية
الب�ستانية بالوالية والتى تقدر بـ ( )8االف

م�شروع بهدف تقليل تكلفة االن��ت��اج وتن�شيط
حركة ال�صادر وقال �إن الفرتة املا�ضية �شهدت
ح��راك�� ًا ف��اع� ً
لا لت�صدير «امل����وز» اىل االردن
وج��م��ه��وري��ة م�صر ال��ع��رب��ي��ة م���ؤك��د ًا االهتمام
بال�صناعات التحويلية من خالل ان�شاء منطقة
�صناعية   النعا�ش اال�ستثمار بالوالية وك�شف
ب�أن العام املقبل �سي�شهد تو�صيل الكهرباء لعدد
من االحياء يف مدينتي الدمازين والرو�صري�ص
بعد الدعم الكبري الذى قدمته وزارة الكهرباء
يف هذا اجلانب .
يف �صعيد مت�صل ب�شر املهند�س عمار على حممد
مدير االدارة العامة حل�صاد املياه بوحدة تنفيذ
ال�سدود بتنفيذ املرحلة الثانية يف �سد بوط
العام املقبل واكمال برنامج زيرو عط�ش وتركيب
كافة ملحقات االب��ار املنفذة ون��وه اىل الفرتة
املا�ضية �شهدت تنفيذ م�شروعات مهمة حل�صاد
املياه بالوالية ا�سهمت بدورها يف ا�ستقرار حركة
امل��واط��ن�ين ف�ضال ع��ن زي���ادة االن��ت��اج احليواين
بالوالية.
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تطبيق نظام �إدارة موارد امل�ؤ�س�سات يف وحدة تنفيذ ال�سدود فرباير القادم

ب��د�أت فرق العمل امل�شرتكة بني وحدة
تنفيذ ال�سدود وال�شركة ال�سودانية
لتوزيع الكهرباء �أعمالها لتطبيق نظام
�إدارة م���وارد امل��ؤ���س�����س��ات ب��ال��وح��دة يف
الربع الأول من العام املقبل 2019م.
وق��ال الأ�ستاذ ابراهيم ي�س �شقالوي
الناطق الر�سمي ل��وزارة امل��وارد املائية
وال���ري والكهرباء يف فاحتة الور�شة
التي نظمتها وح��دة ال�سدود مببانيها
ان تطبيق نظام �إدارة موارد امل�ؤ�س�سات
ي��ع��د م��ن الأن��ظ��م��ة امل��ت��ق��دم��ة الدارة
عمل امل�ؤ�س�سات التي تتطلع ايل حتقيق
اجلودة يف كافة الأعمال مو�ضحا �أن هذه
اخلطوة ت�أتي يف �إط��ار توجه الدولة
نحو احل��ك��وم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة وال��ت��زام
ال��وزارة بتنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية
من خالل حو�سبة كافة الأعمال املالية
والإدارية.
و�أ�شار اىل �أن ال��وزارة تعد يف مقدمة
م ��ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة يف جم���ال تطوير
الأنظمة وحو�سبة االعمال على �صعيد
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ه��ور  ،وعلي
امل�ستوى الداخلي يف تب�سيط و�ضبط

الإج������راءات وت��وف�ير ال��وق��ت واجلهد
وحفظ املوارد.
وقطع �شقالوي باهمية تطبيق النظام
يف ك��اف��ة م��ك��ون��ات ال������وزارة ب�����ص��ورة
ت��دري��ج��ي��ة �أع���م���اال ل��ت��ح�����س�ين االداء
وترقيته وتوظيف الإمكانات املتاحة
لأجل جتويد اخلدمات املقدمةللجمهور
م�ست�شهد ًا بتجربة الدفع عرب البطاقة
الإل��ك�ترون��ي��ة يف قطاع الكهرباء التي
وج��دت جن��اح � ًا ك��ب�ير ًا ور���ض��ي م��ن قبل
املواطنني .
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح م .ه�����ش��ام �شمت
مدير �إدارة املعلومات ب��وح��دة تنفيذ
ال�سدود �أهمية نظام ادارة امل�ؤ�س�سات
يف حتقيق التطوير والتحديث جلميع

الأنظمة  ،وت�سهيل الإج���راءات وقال
�أن الور�شة التى عقدت ال��ي��وم هدفت
�إىل تنوير امل�ستفيدين من الربنامج علي
م�ستوي الإدارات والأق�سام والوحدات
امل�ستهدفة يف جم��ال امل���وارد الب�شرية
واحل�������س���اب���ات والأ������ص�����ول وامل���خ���ازن
وامل�شرتيات والبنية التحتية .
م��ن جهته ا�ستعر�ض م .عبد العاطي
حممد عبد العاطي مدير ق�سم الدعم
الفني بال�شركة ال�����س��ودان��ي��ة لتوزيع
الكهرباء مهام و فوائد النظام يف �أحكام
الدورة امل�ستندية و�سهولة االجراءات،
م�شريا �إىل اهمية التدريب للكادر العامل
و�ضرورة التحديث والتطوير امل�ستمر
الجل مواكبة االنظمة العاملية.

االختبارات االولية لت�شغيل الطاقة ال�شم�سية مبقر رئا�سة وزارة الكهرباء تظهر كفاءة عالية

�أكملت وزارة امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء تركيب نظام
الطاقة ال�شم�سية يف مقر رئا�سة الوزارة وت�سعة مواقع �أخرى
تابعة لها ب�سعة  300كيلو واط .
يف ال�سياق قال املهند�س طارق عبد القادر حممد �سعيد مدير
م�شروع تركيب اخل�لاي��ا ال�شم�سية ان االخ��ت��ب��ارات الأولية

للت�شغيل �أكدت كفاءة عالية للنظام و�أ�شار يف ت�صريح �صحفي
اىل اكتمال تركيب  376خلية مبقر رئا�سة ال���وزارة تبلغ
�سعة الواحدة منها  270واط مع تركيب ( )4حموالت طاقة
�شم�سية ب�سعة  25كيلو واط وطبلون  100واط  ،بجانب تركيب
 150خلية �شم�سية يف مقر رئا�سة ال�شركة ال�سودانية لتوزيع
الكهرباء وم�صنع ال��ع��دادات ب�سعة  40كيلو واط ون��وه اىل
تطبيق النظام يف املعمل املركزي التابع ل�شركة توزيع الكهرباء
،و مكتب املهدية ومركز التحكم ومقر ال�شركة بامدرمان ،
ف�ضال عن مكتب بري وحتكم مدينة بحرى معلنا اكتمال النظام
يوم غد الثالثاء مبركز التدريب بام حراز الذى يعد املحطة
االخ�يرة يف تركيب النظام ال�شم�سي حيث �سيتم االنتهاء من
اعمال الرتكيب يف اليوم ذاته ،وك�شف طارق ب�أن املرحلة الثانية
املزمع تنفيذها العام املقبل 2019م ت�ستهدف انتاج  800كيلو
واط وت�شمل عدد من املواقع وقال ان هذا النظام يوفر طاقة
نظيفة �صديقة للبيئة ويدعم ال�شبكة القومية.
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املــــوارد املائيـــة يف ال�ســـودان
اوال نهر النيل

ثانيا املياه اجلوفية

ال��ن��ي��ل �أط���ول �أن��ه��ار ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة
وي�شكل �أهم ظاهرة جيمورفولوجية يف
ال�سودان ومن اهم م�صادر املياه العذبه
االانه يعد من اقل االنهار ايرادا للمياه
اذا مت��ت مقارنتة بانهار اخ��ري حيث
يبلغ ايراد النيل فقط  %7من االمطار
الهاطله يف حو�ضه .

تقدر كمية املياه اجلوفية
امل���ت���ج���ددة ف���ى ال�������س���ودان
ب���ح���وايل  4.5م��ل��ي��ار مرت
مكعب وت�سهم بن�سبة مقدرة
ف��ى امل��ي��اه املنتجة لل�شرب
بال�سودان و خزانات املياه
اجلوفية فى ال�سودان.

ثالثا مياه الأمطــــــــار
م���ع���دالت الأم���ط���ار ال�سنوية
ت�ت�راوح ب�ين ال�صفر يف �أق�صى
ال�شمال �إىل  800ملم يف �أق�صى
اجل���ن���وب وم��ت��و���س��ط الإي�����راد
ال�سنوي ح��وايل  400مليار مرت
مكعب.

رابعا مياه االودية
املو�سمية
ت���ق���در اي�������رادات امل���ي���اه من
االودي��ة املو�سيمية بحواىل
 7 – 5مليار مرت مكعب.
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ان��اء كبري احلجم ي�شبه
القربة ي�صنع من جلد البقر بعد
دباغته بالقر�ض يعلق على ال�شجره
وحتفظ فيه املاء للمنا�سبات.

ال�شنه

ال ِهـ�شـّة

حل � ّور
وع��اء من ت��راب ا ِ
امل��وج��ود يف �أم��اك��ن معينة من
�أر���ض القرية مت عجنه وت�شكيله
فهو ي�ضيق من الأعلى ومن الأ�سفل
وتت�سع من الو�سط كي يحوي �أكرب
خمزون ممكن من املاء يحتاجه
�سكان البيت.

الربكة

ح���ف���رة ي���ق���وم ال��ن��ا���س
بحفرها �أم��ام نبع ج��ار �أو �شعب
�أو واد �أو قناة ليجمعوا فيها املاء
ال�ستخدامه يف ال�شرب .

ق���رب���ة ���ص��غ�يره ت�صنع
م��ن جلد امل��اع��ز وال�ضان
وحت��م��ل ع��ل��ي اجل��م��ل او
احل���م���ار يف ال�����س��ف��ر او
يحملها راع���ي االب���ل او
االغنام.

DIU NEWS
www.facebook.com/diu.gov

www.diu.gov.sd

www.diu.gov.sd/ ar/main/training 2

تدعوكم اإلدارة العامة لإلعالم والتوثيق واملعلومات
إدارة اإلعالم لحضور..

ورشــــة بعنــــــوان..
اإلعالم اإللكرتوني التأثري وآفاق املستقبل

بالتطبيق على النشر اإللكرتوني لوحدة تنفيذ السدود

بتشريف وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ السدود
املهندس /موسى عمر أبو القاسم

وذلك يوم الثالثاء املوافق  11سبتمرب 2018م
الزمان  :من الساعة  3 – 1ظهرا

املكان قاعة يعقوب أبو شورة

