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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/12/16-)88م

ال�سدود :تخ�صي�ص موارد مقدرة يف ميزانية  2019م لتمويل م�شروعات ح�صاد املياه
اك��د وزي���ر ال��دول��ة امل��دي��ر ال��ع��ام لوحدة
تنفيذ ال�����س��دود امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى عمر
�أبوالقا�سم تكثيف اجلهود يف برنامج زيرو
عط�ش خالل العام املقبل 2019م.
وق���ال خ�لال خماطبته ف��ع��ال��ي��ات ور�شة
عمل الن�شر الإل��ك�تروين (الت�أثري و�آفاق
التطوير بالتطبيق على جتربة وحدة
تنفيذ ال�����س��دود) ال��ت��ى نظمها جمل�س
التن�سيق الإعالمي بالوزارة قال �إن موازنة
2019م و�ضعت �أولوية مل�شروعات ح�صاد
املياه و�صو ًال لزيرو عط�ش  وذلك بتنفيذ
ع��دد م��ن م�����ش��روع��ات ال�����س��دود ،والآب���ار،
وحمطات املياه يف واليات ال�سودان كافة،
م�شريا �إىل م�ساهمة م�شروع جممع �سدي
�أع��ايل عطربة و�سيتيت يف رف��د ال�شبكة
القومية ب��ـ 320ميقاواطا ،م�ؤكدا امل�ضي
قدما يف �إنفاذ م�شروع احلل اجلذري ملياه
الق�ضارف وال��ذى �شارف على االنتهاء من
خالل تنفيذ ن�سبة  %88يف كافة حماوره
معلنا تد�شني امل�شروع العام املقبل وترحم
�أبو القا�سم على �شهداء والية الق�ضارف،
م�ؤكدا �إ�ستكمال الرتتيبات املت�صلة باعداد
درا�سات م�شروعات �سدود �إنتاج الكهرباء.
وو�صف وزير الدولة الأجهزة الإعالمية
بال�شريك الأ�صيل للوحدة يف �أداء ر�سالتها
وقال �إن االعالم الإلكرتوين �إحتل م�ساحة
مقدرة من حيث االنت�شار و�سرعة الأداء،
م�شريا �إىل �أهمية مو�ضوعات الور�شة يف
تطوير جتربة الوحدة يف هذا اجلانب.

م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن الأ����س���ت���اذ اب��راه��ي��م
ي�����س ���ش��ق�لاوي رئ��ي�����س جمل�س التن�سيق
الإعالمي والناطق الر�سمي ب�إ�سم الوزارة
دور الأج���ه���زة الإع�لام��ي��ة يف التب�شري
بامل�شروعات التنموية للوزارة على �صعيد
م�شروعات �إنتاج الكهرباء واملياه معددا
�أهمية الإعالم االلكرتوين يف ظل �سرعة
امل��ع��ل��وم��ات و���س��ب��اق الأخ��ب��ار م ��ؤك��د ًا على
تعزيز ال�شراكة م��ع الإع�ل�ام واالجهزة
االعالمية يف كافة املجاالت.
يف ال�سياق �أ���ش��ادت اخل��ب�يرة االعالمية
د.لبني �إبراهيم امل�أمون باملوقع املتقدم
ل��وزارة امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء
يف جمال الإع�لام الإل��ك�تروين يف حتديث

امل��واد والتفاعل مع اجلمهور ،م�شرية �إىل
�أهمية �إ�ستعر�ض ال��ر�أي الآخ��ر لتحقيق
دميقراطية االت�صال.
جت���در اال����ش���ارة �إىل �أن ور���ش��ة الن�شر
الإلكرتوين بوحدة تنفيذ ال�سدود عقدت
مب�شاركة وا�سعة من قبل خرباء الإعالم
و�أ���ص��ح��اب امل��واق��ع الإلكرتونية امل�ؤثرة،
واملخت�صني يف املجال ،كما قدمت من خاللها
ورقة اطارية عك�ست جهود وحدة تنفيذ
ال�����س��دود يف جم��ال الإع��ل�ام االل��ك�تروين
و�أو�صت ب�أهمية تطوير التجربة للعبور
للمرحلة القادمة التي يتوقع �أن ي�سود
فيها االعالم االلكرتوين باعتباره اعالم
اجلمهور واحلدث.
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نهر النيل تعلن �صفرية العط�ش واملوارد املائية تعتزم درا�سة
املزيد من م�شروعات ح�صاد املياه بالوالية

�أع��ل��ن��ت وزارة امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري
وال��ك��ه��رب��اء درا����س���ة ت��ن��ف��ي��ذ ع���دد من
م�شروعات �سدود ح�صاد املياه بوالية
نهر النيل للحد من خماطر الفي�ضانات
واال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ي��اه االم���ط���ار خالل
ال��ف�ترة امل��ق��ب��ل��ة بتن�سيق م��ع حكومة
الوالية ,واكد وزير املوارد املائية والري
وال��ك��ه��رب��اء   امل��ه��ن��د���س م�ست�شار خ�ضر
ق�سم ال�سيد خالل لقائه مبكتبه بوايل
والي��ة نهر النيل ال��ل��واء حقوقي حامت
الو�سيلة ال�سماين بح�ضور املدير العام
لوحدة تنفيذ ال�سدود ومدير كهرباء
ال�سودان القاب�ضة واملدير العام لل�شركة
ال�����س��ودان��ي��ة ل��ت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء ومدير
االدارة العامة للم�شروعات والتخطيط
بالوحدة ومدير ال�ش�ؤون املالية برئا�سة
ال��وزارة �أك��د ق�سم ال�سيد على م�ضاعفة
اجلهود يف ا�ستقرار الكهرباء لقطاعات
االنتاج بالوالية ،و�أ�ضاف �أن ال�سدود التى
�ستنفذ يف كل من ال�شريك وال�سبلوقة
بنهر النيل لن يت�ضرر منها احد يف �إ�شارة
اىل عدم اعادة توطني �أي مواطن من مقر

اقامته.
م�����ش�يرا اىل ت��ع��م��ي��م جت��رب��ة امل�ضخات
ال�شم�سية ل��ل��رى بنهر النيل ب��دع��م من
كويكا ال��ك��وري��ة ال��ت��ي ت�ستهدف اجل��زر
والرتو�س العليا عرب  600موقع زراعي
م��ن��وه��ا اىل ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ى اح��رزه��ا
امل�شروع يف الوالية ال�شمالية من واقع
زيادة االنتاج وامل�ساحات الزراعية.
م��ن جانبه �أع��ل��ن ال��ل��واء حقوقي حامت
الو�سيلة وايل نهر النيل الو�صول اىل
�صفرية العط�ش  بتوفري م�صادر دائمة
ملياه ال�شرب على م�ستوى املدن واالرياف
بالوالية واالحتفال بهذه املنا�سبة خالل
زيارة رئي�س اجلمهورية للوالية يف مطلع
يناير املقبل م�شيدا باجلهود التى بذلتها
وزارة امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء
ووح��دة تنفيذ ال�سدود يف ه��ذا ال�ش�أن،
و�أ�شار �إىل تنفيذ  22حمطة مياه بتكلفة
بلغت  450مليون جنيه وقال �إن العام
املقبل �سيكون عاما للتح�سني يف جمال
خدمات مياه ال�شرب والكهرباء وك�شف
عن تنفيذ  70م�برد ًا لتخزين الفواكه

وال��ب�����ص��ل وحم�����ص��ول ال��ب��ط��اط�����س بدعم
من وزارة املالية بجانب تنفيذ 1600
حم��ور زراع��ي لزيادة الرقعة الزراعية
بالوالية.
وقال �إن الوالية اجتهت بكلياتها نحو
الزراعة بف�ضل البني التحتية يف جمال
ال��ك��ه��رب��اء   وال��ت��ى ا���س��ه��م��ت ب��دوره��ا يف
ا�ستقرار انتاج اال�سمنت عرب ( )5م�صانع
متخ�ص�صة وك�����ش��ف ب����أن ال��ع��ام املقبل
�سي�شهد دخ��ول م�شروعات جديدة من
بينها م�شروع زادي ( )1مب�ساحة 250
الف فدان وزادي ( )2مب�ساحة  180الف
ف��دان وتغيري انظمة ال��ري يف م�شروعي
�سلوى وود حامد �إىل ري دائم.
و�أك���د   ال���وايل اال���س��ت��ف��ادة م��ن جتربة
ح�صاد املياه بعد النتائج التي حتققت
يف هذا اجلانب يف منطقة �شرق كبو�شية
و�شندي وغ��رب حملية املتمة للحد من
خ�سائر الفي�ضانات باال�ستفادة من مياه
االم���ط���ار ،داع��ي�� ًا ال�����وزارة �إىل حت�سني
موقف �إم��داد الكهرباء يف حملية املتمة
لدعم االنتاج الزراعي باملنطقة.
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الري ت�ؤكد توفري كافة متطلبات مياه الري للعروة ال�شتوية

�أعلنت وزارة امل���وارد املائية وال��ري والكهرباء االيفاء
بكافة احتياجات العروة ال�شتوية من مياه الري مب�شروع
اجلزيرة واملناقل وذل��ك بتوفري  36مليون مرت مكعب
من املياه يوميا تكفي لرى م�ساحة مليون
وم��ئ��ت��ان �أل��ف ف��دان بينما امل�ستهدف يف
ال��ع��روة ال�شتوية ال يتجاوز � 750ألف
فدان.
و�أ����ش���ار وك��ي��ل ال���ري امل��ه��ن��د���س م�صعب
خمتار يف ت�صريح �صحفي �إىل جملة
م��ن التحديات بامل�شروع �أب��رزه��ا عدم
االل��ت��زام ب��امل��ح��ددات الفنية اخلا�صة
ب��ت�����ش��غ��ي��ل ق���ن���وات ال����ري و�أو����ض���ح �أن
املحددات الفنية تتمثل يف( فتح ن�صف
�أب��وع�����ش��ري��ن��ات يف ال�ترع��ة ال��واح��دة،
ونظافة �أبوع�شرينات من احل�شائ�ش وحفرها
بحفار �أبوع�شرين بدال عن (الكراكات) ،بجانب
االل��ت��زام مبواقيت زراع���ة القمح م��ن بداية
نوفمرب وحتى نهايته ،وجدولة الريات على مدار  14يوما،
ف�ضال عن زراعة املحا�صيل املتجان�سة يف النمرة الواحدة).
ون��وه �إىل �أن التكثيف ال��زراع��ي وع��دم االل��ت��زام بامل�ساحات
امل�سموح بها وف��ق �سعات قنوات ال��ري وت�أخر الزراعة القى
ب�أعباء كبرية على وكالة الري يف جدولة نظام الريات املتبع،

وك�شف خمتار عن وجود عدد كبري من املخالفات منها
على �سبيل املثال ال احل�صر ترعة �أبو�شنب مبنطقة
(ود �شلعي) التى بها عدد � 60أبوع�شرين املزروع
بينما امل���زروع على الأر����ض � 68أبوع�شرين،
ومنطقة طيبة �شرق التى بها عدد 114
�أبوع�شرين امل��زروع منها  111بينما
يفرت�ض �أن تعمل ن�صفها كما مت ح�صر
 154خم��ال��ف��ة ب��ع��دد  49ترعة
ب��ق�����س��م ودال�ت�راب���ي ت�ستهلك
� 770ألف مرت مكعب من املياه
يف اليوم زي��ادة عن االحتياج
امل��ائ��ي امل��ق��رر للق�سم وتكوين
ف��رق ع��م��ل ل��ل��ط��واف ع��ل��ى كافة
�أق�سام امل�شروع وح�صر املخالفات
ومعاجلتها ط��وال املو�سم احلايل
مبا ي�ضمن ان�سياب عمليات الري يف املوعد املحدد ،م�شري ًا �إىل
موا�صلة تكثيف العمل يف تطهري بع�ض القنوات م�ؤكدا ا�ستمرار
عمليات التطهري طوال العام مبينا �أن ال�سعر الت�شجيعي لزراعة
القمح الذى �أعلنته الدولة م�ؤخرا انعك�س يف زيادة امل�ساحات
الزراعية مبا فيها �أرا�ضي زراعية تتبع للقطاع املطري ،اجلدير
بالذكر �أن التن�سيق والتوا�صل ظل م�ستمر ًا مع �إدارة امل�شروع
وتنظيمات املزارعني وال�شركاء لأجل �إجناح املو�سم الزراعي.

املوارد املائية حتتفل بيوم اخلدمة

� إحتفلت وزارة امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري
والكهرباء «بيوم اخلدمة العامة» يف �إطار
انفاذ برنامج �إ�صالح الدولة .وقال وكيل
وزارة امل���وارد املائية وال���ري والكهرباء
د .عمر الأم�ين الأزرق �إن ال��وزارة درجت
على تنظيم يوم اخلدمة ب�صورة راتبة يف
اطار برنامج ا�صالح الدولة الذي قطعت
فيه �شوط ًا كبري ًا يف جانب القوى الب�شرية
وال��ت��دري��ب و�سهولة اخل��دم��ات واجل���ودة
والتميز واحلكومة االلكرتونية وبيئة
العمل وقد كان اللقاء للتداول حول �سري
العمل بالوزارة وتفعيل الأداء و�أ�ضاف يف
ت�صريح �صحفي �أن يوم اخلدمة يعد �سانحة
يف جت��وي��د الأع��م��ال وتع�ضيد الرتابط
االجتماعي بني العاملني مبختلف مهامهم
ومواقعهم كما انه فر�صة لتجديد العزم

وت�صويب اجلهد نحو امل�شروعات التنموية
الكبرية التي تعمل علي �إجنازها الوزارة،
ونوه �إىل �أن منهج عمل الوزارة مبني على
التواجد امليداين لكافة قياداتها مبا يف

ذلك االدارات الفنية والهند�سية بغية
الإطمئنان على �سري تنفيذ م�شروعات
الكهرباء وامل��ي��اه �إىل جانب امل�شروعات
الأخرى.
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قصة العدد

مــــات العـــــدو الأول

حجز طالب قرية قلوماك بوالية النيل الأزرق «مقاعدهم يف
حجرات الدرا�سة وركبوا قطار التعليم بعد اجيال ابعدتها رحلة
البحث عن املياه عن م�سارها يف التعليم وبافتتاح حفري قلوماك
انتهت ق�صة طويلة �شهدتها املنطقة ت�سمي حياه بال ماء وبني
ثنايا هذه الق�صة نعلم �أن نرى امل�سافات الطويلة التي يقطعها
اهل املنطقة �صغار ون�ساء ليح�صلوا على املاء من �آبار
تبعد عدد كبري من الكيلومرتات ليح�ضروا
مياه ال�شرب اما الرجال فهم يغيبون
ب��ال�����ش��ه��ور يف ف�����ص��ل اجل��ف��اف
ليح�صلوا علي املياه للما�شية
رحلة من الرهق انتهت.
وكان م�شهد ن�ساء القرية
واط��ف��ال��ه��ا وه���م ي�سريون
جللب املياه �صباحا ليعودوا
نهارا م�شهد طبيعي وجزء
من تفا�صيل القرية.
ويغيبون عن �أبنائهم لفرتات
ط��وي��ل��ة ومل ي��ك��ن �أح����د يتفرغ
للدرا�سة من االوالد �أو البنات «م�ؤكدا
ا�سهمت م�شروعات ح�صاد املياه والتي �آلت
اىل وحدة تنفيذ ال�سدود �ضمن م�شروعها
الرامي ال�ستغالل موارد ال�سودان املائية
ك ��أك�بر م�����ش��روع م��ائ��ي ���س��وداين ي�شهده
ع�صرنا املعا�صر.
�إن ه��ذه امل�شاريع لي�ست جم��رد اجنازات
ت�ستحق منا املتابعة والتعليق ب��ل هي
م�شروعات الم�ست ع�صب االزمة يف بالدنا
ونقلت اريافنا وب��وادي��ن��ا م��ن عمق عقم
امل�شكلة �إىل واق��ع �أق��ل مايو�صف ب�أنه
(�صناعة حياه) بل انها اكرث من ذلك اذا
نظرنا اىل مقت�ضى الظروف التي قامت
عليها وبها هذه امل�شروعات.
واحلقيقة �أن النظر �إىل ه��ذه امل�شاريع
ذات الطبيعة اخلا�صة اليكون جمرد ر�أي
يف وقائعها بل نظرة عميقة لواقعها الذي
انتجته لي�صبح ر�ؤية من خاللها نطل على
�ساحة �أو�سع لتكون هذه امل�شروعات بكل
ماقدمت واحاطت وتواىل بعدها واحدة
من اه��م امل�شروعات ذات طبيعة نافذة
�إىل قلب امل�شكلة ب�سهم االجناز فيتحول

ان قيام مثل هذه امل�شاريع مكنهم من ان يتعلموا ويذهبوا للمدار�س
الن املاء ا�ضحى قريب ًا.
وحالي ًا ميكن �أن ي�أتي النا�س اىل قلوماك لي�شربوا بعد توفر
كميات كبرية من املياه بف�ضل هذا اخلزان الذي �سيجعلنا نزيد من
ثروتنا احليوانية»
حدثنا عبد اهلل ك�سا املواطن بالقرية قائال نحمد
اهلل كثري ًا ونحن نرى اليوم موت (العط�ش)
ع��دون��ا االول وزال ،وا���ض��اف «نحن
واهلل مب�سوطني ف��امل��ر�أة كانت
حت��م��ل (ج���رك���ان���ات) امل���اء
الم��ي��ال وي�ضيع ك��ل يومها
يف البحث عن م��اء قليل،
وال��رج��ال كانوا يذهبون
مل�سافات.
�أج�����ل م����ات ال��ع��ط�����ش يف
قلوماك واقيمت له مرا�سم
ال����ع����زاء م���ع اف���ت���ت���اح حفري
ال��ق��ري��ة لت�شهد ق��ل��وم��اك عهد
جديد وع�صر من التغري واالمل.

احداثيات

د .مصطفي سيد مبارك

ح�صاد املياه  ..م�شروعات حياه

الر�أي فيها �إىل ر�ؤية وا�سعة لواقع ا�شمل
كان نتاج لها .وقد كنت واحد من ه�ؤالء
الذين ر�أوا منذ البداية �أن هذه امل�شاريع
ت�ستطيع �أن حتلق عاليا وبعيدا النهاء
�صراعات التاريخ الكربى لهذه املجتمعات
مع الندرة والعط�ش ،وحل معادلة �أعقد
بكثري من �أن يجري حلها من قبل هذه
املجتمعات يف الأرياف والبوادي ،معادلة
بنيت �أرقامها على زيادة يف املورد املائي
اىل حد الغرق ويف جانبها الآخ��ر جند
العدم فتعطل التطور االجتماعي لهذه

املجتمعات وحتملت �أع��ب��اء ف��ادح��ة يف
جم��ال توفري املياه دون �صرخة �أمل بل
ودومن��ا �أدن��ى �شكوى يف بع�ض االوق��ات،
واحلقيقة �أن احلياة نف�سها تعطلت يف
بع�ض هذه املجتمعات يف �سبيل توفري املياه
ف�ضاع الوقت واملال وت�سربت ال�سنوات من
ال�صغار بعيدا عن حجرات التعليم ف�ضرب
جوانب احلياة ال�شلل والتناق�ض والعجز
فغابت احلركة والفعل والتطور.
هذا يولد ا�ستنتاج �أ�سا�سي وهو �أن الق�صور
لي�س يف امل��وارد واملياه وامن��ا الق�صور يف
ادارتها ومن هذه النقطة كانت البداية
يف م�شروعات ح�صاد املياه (ادارة املوارد)،
فكانت النقطة التي و�ضعتها وحدة تنفيذ
ال�سدود على �آخر �سطر يف امل�أ�ساة هي �أن
ال�����س��ودان ل��ن يكون يف ���ص��راع �إىل الأب��د
ف��ك��ان��ت فل�سفة ال��وح��دة ادارة االزم��ة
من خالل م�شروعات متنوعة �شملت كل
�أنحاء ال�سودان وفق خطط ا�سرتاتيجية
توفر املياه لكل مواطن ليذهب العط�ش
وندرة املياه �إىل ملفات التاريخ.
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الأهداف البيئية:

احلماية من ال�سيول والفي�ضانات.-تقليل الأمرا�ض والأوبئة وحت�سني الظروف ال�صحية.

الأهداف االجتماعية:

 تطوير املناطق الريفية وخلق فر�ص عمل �إ�ضافية ملواطنيالريف لال�ستقرار مبناطقهم.
 حماربة الفقر واجلوع والبطالة. زيادة الدخل ورفع م�ستوى املعي�شة. ت�شجيع اال�ستثمارات يف تقانة ح�صاد املياه. احلد من النزوح للمدن واملراكز احل�ضرية. -املجمعات املائية لل�سياحة وحماية البيئة.

ح�صاد املياه يف ال�سودان
الأهداف االقت�صادية:

تكثيف وتنويع الزراعة.زيادة الإنتاج والإنتاجية يف مناطق الزراعة التقليدية.تنمية الرثوة احليوانية والغابية.اال�ستغالل الكف�ؤ واملر�شد للموارد الطبيعية خا�صة موردياملياه والأر�ض.
-زيادة االقت�صاد الكلي (امل�ستوى القومي).

التقانات امل�ستخدمة حل�صاد املياه:

 حتديد ن��وع امل�صدر املتاح والإح��ت��ي��اج الفعلي فى املنطقةاملعنية.
 �إ�ست�صحاب اخلربات الرتاكمية يف درا�سة وت�صميم وتنفيذم�شروعات ح�صاد املياه.
�أن يكون الت�صميم �إقت�صاديا� ،صديقا للبيئة� ،سهل الت�شغيلوال�صيانة.
 تقليل ن�سبة الأطماء ،التبخر والت�سرب.� -إ�ستخدم املواد املحلية فى الت�شييد ما �أمكن ذلك.
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فعاليات ورشة عمل النشر اإللكرتوني

