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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/12/23-)89م

امللتقى النقابي الرابع لعمال الكهرباء ي�ؤكد على دور العاملني يف زيادة االنتاجية
دعا وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود املهند�س
مو�سي عمر �أبو القا�سم اىل تكثيف اجلهود يف برامج تخفيف
�أعباء املعي�شة عرب توفري ال�سلع الأ�سا�سية لقطاع العاملني.
وق��ال �أب��و القا�سم خالل خماطبته لفعاليات امللتقي النقابي
ال��راب��ع لعمال الكهرباء وال��ب�ترول والتعدين وال��ري مبركز
�إبراهيم حممود باخلرطوم � ،أن موازنة العام املقبل حملت
الكثري من الب�شريات بو�صفها موازنة برامج وم�شروعات ،م�شيد ًا
بالتن�سيق املتبادل مابني اجلهاز التنفيذي واحلركة النقابية
مبا يعزز من جتويد العمل وزيادة العمل واخلدمات  ،ونوه اىل
�أن العاملني املن�ضوين حتت لواء النقابة العامة لعمال الكهرباء
ي�شكلون ف�صيل متقدم يف الإنتاج واخلدمات.
من جهته قال الأ�ستاذ �شيخ الدين خ�ضر عثمان رئي�س النقابة
العامة لعمال الكهرباء والبرتول والتعدين والري �أن �إنعقاد
امللتقي الرابع ي�أتي عقب تنظيم �سل�سلة من امللتقيات التدريبية
لنقل التجارب واخل�برات ،و�أ�شار اىل ان امللتقي �سي�شهد عقد
ور�شة للتمويل اال�صغر مب�شاركة ال�شركة العمالية ف�ض ًال عن
�إ�ستعرا�ض اخلطة الت�شغيلية للعام 2019م  ،وثمن �شيخ الدين
جهود العاملني يف قطاع البرتول والكهرباء والتعدين من خالل

امل�ساهمة يف دعم االقت�صاد الكلي.
يف ال�سياق �أ�شاد د� .سر اخلتم الأمني عبد القادر الأمني العام
للإحتاد العام لنقابات عمال ال�سودان بقرار زيادة الأجور يف
موازنة العام القادم  ،م�شري ًا اىل اجلهود املبذولة من قبل �إحتاد
العمال يف جمال التمويل اال�صغر عرب بنك العمال وامل�ؤ�س�سة
التمويلة بجانب برامج تخفيف �أعباء املعي�شة من خالل توفري
�سلة قوت العاملني.

املوارد املائية2019 :م ي�شهد اكمال العمل يف ( )6حمطات مياه كربى

�أكد وزيرالدولة بوزارة املوارد املائية
وال����ري وال��ك��ه��رب��اء �إب��راه��ي��م حمد
علي التوم �سعي وزارت��ه اكمال كافة
امل�شروعات التي تنفذها وح��دة مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي بالوزارة يف
جمال املياه.
م�����ش��دد ًا على �أه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب ورف��ع
ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل�ين ج���اء ذل���ك خ�لال
زيارته التفقدية لرئا�سة وحدة مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي باخلرطوم.
من جانبه ك�شف املهند�س حممد ح�سب
ال��ر���س��ول امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وح��دة مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي عن تنفيذ
( )6حمطات كربى لتوفري مياه ال�شرب
جت����اوزت ن�����س��ب��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ال���ـ %80
م��ن بينها حم��ط��ات التنقية الكربى
يف م��دين و�أم مغد ب�شمال اجلزيرة
وال���دومي و�شندي و�أب��وح��م��د ،منوها

اىل تنفيذ 100بئر يف �شرق دارفور
و 200بئر موزعة على واليات البالد
كافة.
م��ن ج��ه��ة �أخ���رى وق���ف وزي��رال��دول��ة
على جهود ال�شركة الوطنية ملعدات
املياه يف تطوير �صناعة امل��ع��دات مبا

يتنا�سب مع البيئة ال�سودانية وتقليل
تكلفة انتاج امل��ي��اه .و�أ���ش��ار املهند�س
عبداملح�سن بابكر مدير ال�شركة عن
تنفيذ �أك�ثر م��ن  300حمطة مياه
م��زودة بالطاقة ال�شم�سية يف عامي
 2017و2018م  ،وق��ال ان ال�شركة
الوطنية و�ضعت يف خطتها تنفيذ
 107حمطة يف عام 2019م من بينها
 50حمطة يف واليات دارفور.
اجلدير بالذكر �أن وحدة مياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي متثل امتداد ًا لهيئة
املياه الريفية التي مت دجمها من بعد
يف مياه املدن  ،ثم حتولت حديث ًا �إىل
وحدة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي
فيما مت ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية
ملعدات املياه والتى من االذرع الفاعلة
يف تنفيذ برنامج الدولة زيرو عط�ش
�إلذي �سيكتمل بنهاية العام 2020م.
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املوارد املائية  :تدعو �إىل �أهمية االدارة املتكاملة للمياه نهجا وتطبيقا
اكد وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود م  .مو�سى
عمر ابو القا�سم اهتمام وزارة املوارد املائية والرى والكهرباء
اهتمام ًا كامال باالدرة املتكاملة للموارد املائية نهجا وتطبيقا
م�شريا اىل تطبيقها فى امل�شاريع املائية التى تقوم بتنفيذها
ال��وزارة مثمن ًا ماتقوم به وح��دة تنفيذ ال�سدود يف م�شاريع
ح�صاد املياه كاكرب امل�شاريع املائية ل�شرب االن�سان واحليوان
التي تنجزها الوزارة والتي توليها الدولة اهتمام ًا كبري ًا ف�ضال
عن م�شروع الطاقة ال�شم�سية للزراعة وطاقة الرياح.
وقال ابو القا�سم فى خماطبته بقاعة يعقوب ابو �شورة بوزارة
املوارد املائية والرى والكهرباء االجتماع االول للم�شاركة
ال�سودانية للمياه وال�شركاء الوطنيني حتت �شعار (معا لتعزيز
التعاون من اجل االدارة املتكاملة للموارد املائية فى ال�سودان)
من ان الوزارة تعمل فى عدد من امل�شاريع املائية مبنهج االدارة
املتكاملة للمياه مب�شاركة املجتمع ال��دوىل لتقليل معدالت
الفقر وتامني االمن الغذائى والتنمية امل�ستدامة للمواطنيني
وحماربة النزوح داعيا العلماء والباحثني لتقدمي البحوث
والدرا�سات فى جم��ال االدارة املتكاملة للموارد املائية فى
ال�سودان من اجل اال�ستفادة من املورد املائى ب�صورة كاملة،
م�شيد ًا بجهود منظمات املجتمع امل���دين وك��اف��ة ال�شركاء
وتعاونهم لإجن��اح ه��ذه امل�شروعات .من جانبه ق��ال رئي�س
املكتب الفنى للموارد املائية ب��وزارة امل��وارد املائية والرى
والكهرباء بروف�سري �سيف الدين حمد ان االجتماع االول
للم�شاركة ال�سودانية للمياه وال�شركاء الوطنيني ياتى من اجل

رفع الوعى باملياه وكيفية ا�ستغاللها والرتكيز على نهج االدارة
املتكاملة للموارد املائية ف�ضال عن اتاحت الفر�صة لل�شركاء
الوطنيني لتقدمي براجمها فى ماميكن ان تقدمه وت�سهم به
فى دعم وتعزيز برامج االدارة املتكاملة للمياه م�شريا اىل
ان اهداف التنمية امل�ستدامة ترتبط ب�صورة مبا�شرة باملياه
وكيفية ا�ستغاللها وان ال�سالم واال�ستقرار مربوط ارتباطا
وثيقا بالتنمية عن طريق املياه .يذكر بان االجتماع االول
للم�شاركة ال�سودانية للمياه وال�شركاء الوطنيني �شهد تقدمي
عدد من االوراق العلمية من قبل ال�شركاء ومراكز البحوث
ومنظمات املجتمع املدين فى جمال االدارة املتكاملة للمياه
وكيفية ا�ستغاللها واحل��ف��اظ عليها ك��م��ورد مهم م��ن م��وارد
التنمية فى البالد .

اكتمال العمل يف ت�أهيل �سد الأعوج بوالية النيل الأبي�ض

�أعلنت وحدة تنفيذ ال�سدود �إكتمال كافة
�أعمال ت�أهيل �سد الأع��وج بوالية النيل
الأبي�ض لتخزين مليون وخم�سمائة مرت
مكعب من املياه .
وق��ال املهند�س عمار على حممد مدير
االدارة ال��ع��ام��ة حل�����ص��اد امل��ي��اه بوحدة

تنفيذ ال�سدود ان �أعمال الت�أهيل �شملت
تغيري مباين املفي�ض ،و�صيانة الردميات
،وازل���ة اال�شجار ،وتنفيذ حفري �إ�ضايف
ب�����س��ع��ة  80ال���ف م�تر م��ك��ع��ب مت ربطه
مبحطة التنقية مبحور ال�سد  ،و�أ�ضاف
ب ��أن امل�شروع االن يف مرحلة اال�ستالم

االبتدائي من املقاول ومن ثم ت�سلميه
للوالية خ�لال الأي���ام ال��ق��ادم��ة بغر�ض
الت�شغيل واالدارة.
و�أب��ان عمار �أن م�شروعات ح�صاد املياه
وزيرو عط�ش للعام املقبل ت�شمل ال�سدود
واالب���ار واحلفائر ق��د ب��د�أ االع���داد لها
ب�صورة مبكرة وهي ت�ستهدف كل واليات
ال�سودان وذلك الهمية هذه امل�شروعات
يف حتقيق التنمية وتطوير االقت�صاد
وا���س��ت��ق��رار م��واط��ن��ي ال��ري��ف ال�سوداين
م�����ش�يرا اىل ����ض���رورة ال��ع��م��ل امل�شرتك
على ا�ستدامة امل�شروعات التى نفذتها
الوحدة خالل ال�سنوات االخرية املا�ضية
وال��ت��ي حققت نقلة نوعية يف ا�ستقرار
املواطنني وامنهم ف�ضال عن م�ساهمتها يف
ازالة الفقر والعودة الطوعية.

DIU NEWS
www.facebook.com/diu.gov

www.diu.gov.sd

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

الكهرباء تعلن دخول  6ميقاواط من الكهرباء ملدينة اجلنينة قبل نهايةالعام
�أع��ل��ن��ت وزارة امل�����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري
والكهرباء دخول  6ميقاواط من الكهرباء
ملدينة اجلنينة قبل نهاية العام اجلاري
عرب ( )7وحدات يجري ترحيلها االن يف
طريقها �إىل اجلنينة وب���د�أت اج��راءات
ال�����ص��ي��ان��ة امل��ت��وق��ف��ة يف الأخ����رى وذل��ك
علي �ضوء اخلطة املو�ضوعة وخمرجات
ال��زي��ارة امل��ي��دان��ي��ة لل�سيد وزي���ر امل���وارد
املائية وال��ري والكهرباء مطلع الأ�سبوع
اجلاري عند مرافقته لل�سيد نائب رئي�س
اجلمهورية لوالية غرب دارفور.
وقال املهند�س عبد العزيز حامد الطيب
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة التوليد احل��راري
يف ت�صريح �صحفي �أن امل��ت��اح حاليا من
ال��ك��ه��رب��اء مبدينة اجلنينة ي�صل �إىل
 1.5ميقاواط  ،و�أن الوحدات اجلديدة
�ستحدث ا�ستقرارا غري م�سبوق يف توفري
الكهرباء باملدينة.
م�����ش�يرا �إىل �أن امل��ت��اح ح��ال��ي��ا يف حمطة
كهرباء زالنجي ي�صل �إىل  2.5ميقاواط
بينما ي��ق��در ال��ط��ل��ب ب  2.2ميقاواط،

وا�ضاف ب��أن املتاح مبحطة ال�ضعني ي�صل
�إىل  6م��ي��ق��اواط م��ق��ارن��ة بالطلب الذي
يقدر ب  4ميقاواط.
م�ؤكدا �إ�ستقرار الكهرباء مبدينة نياال
بف�ضل دخول املحطة اجلديدة للخدمة �إذ

ان املتاح من الكهرباء باملحطة ي�صل �إىل
 25.1ميقاواط مقارنة بالطلب () 21
ميقاواط ،منوها �إىل �إنتاج  16ميقاواط
بالفا�شر ملقابلة الطلب امل��ت��زاي��د على
الكهرباء ايل جانب �إ�ضافة ()8ميقاواط
�أخرى مع بداية العام القادم ،معلنا �إنتاج
 10ميقاواط من الكهرباء عرب الطاقة
ال�شم�سية يف ك��ل م��ن ال�ضعني والفا�شر
م�ضي فيهما العمل ب�صورة متقدمة والتي
�ست�سهم ب���دوره���ا يف ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات
املقدمة للمواطنني.
كا�شفا عن تقدم �أعمال ال�صيانة الدورية
ال��وق��ائ��ي��ة يف حم��ط��ة ك��ه��رب��اء اجلنينة
وانتقال اعمال ال�صيانة �إىل الفا�شر ونياال
وبقية املدن تباع ًا ايل حني اكتماله مطلع
ابريل القادم  ،وقال ان الوزارة مت�ضي يف
�سيا�ساتها الرامية �إىل ا�ستقرار االمداد
الكهربائي يف دارف���ور وذل��ك للم�ساهمة
�إاليجابية يف �إنعا�ش ال�صناعات ال�صغرية،
وح��ف��ظ الأم����ن ،وحت�سني معا�ش النا�س
والعودة الطوعية للنازحني

طاقة الرياح تدخل منظومة انتاج الكهرباء يف ال�سودان
دخ��ل م�شروع �إنتاج الكهرباء من طاقة
الرياح بالوالية ال�شماليةحيز التنفيذ
بتوقيع عقد الأع��م��ال اال�ست�شارية مع
�شركة لأمري الأملانية.
وقال د .عمر االمني الأزرق وكيل وزارة
املوارد املائية والري والكهرباء �أن عقد
الأع��م��ال الإ�ست�شارية يت�ضمن ت�أهيل
امل��ق��اول�ين ،و�إع�����داد م�ستندات العطاء
،والتقييم و���ص��وال اىل مرحلة توقيع
العقد مع املقاول ومن ثم الإ�شراف على
التنفيذ .
و�أك���د الأزرق يف ت�صريح �صحفي عقب
مرا�سم التوقيع الذي مت مبباين الوزارة
م�ضى الوزارة قدما يف تنوع م�صادر الطاقة
ح�سب اخل��ط��ة امل��ج��ازة ع�بر م�شروعات
ال��ط��اق��ات اجل��دي��دة وامل��ت��ج��ددة ،م�شريا
�إىل النجاحات التى حتققت يف م�شروع

امل�ضخات ال�شم�سية لقطاع ال��ري والتى
�أظهرت بدورها كفاءة عالية يف الأداء
�أ�سهم يف زيادة الرقعة الزراعية وتقليل
تكلفة الإنتاج وزيادة دخل املزارعني.
من جهته قال املهند�س حمجوب عي�سي
خليل م��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة للطاقات
اجل��دي��دة واملتجددة و البديلة ب��وزارة
املوارد املائية �أن التوقيع مع �شركة لأمري
ميثل بداية االنطالقة ال�ستغالل طاقة
ال��ري��اح  ،وتوقع خليل دخ��ول الكهرباء
املنتجة من طاقة الرياح لل�شبكة القومية
خالل العام القادم مب�شرا بتنفيذ %70
م��ن حجم الأع��م��ال امل��دن��ي��ة يف حمطتي
الفا�شر وال�ضعني لإن��ت��اج  10ميقاواط
م��ن ال��ك��ه��رب��اء ع�بر ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
،والدخول �إىل دائرة االنتاج العام القادم
2019م.
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حصاد المياه

منهج الوحدة يف التطوير

قامت
وحدة تنفيذ
ال�سدود ومنذ بدء م�شروع
ح�صاد املياه بعمل �شراكات مع
�شركات �أجنبية (باك�ستانية
و�سويدية ومغربية،
و�صينية)

عقد الور�ش الت�شاورية الأتية:

متت
ا لإ�ستعانة
ب�إ�ست�شاري حملي (�شركة
�أك�ساد) لعمل درا�سة بحثية
(لرتقية وتطوير �إدارة مرافق
ح�صاد املياه) ل�ضمان دميومة
املرافق (�إدارة وت�شغيل
و�صيانة)

• ور�شة (ت�صميم احلفائر للو�صول للت�صميم
الفنى واالقت�صادى وال�سعة املنا�سبة)
• ور�شة (ت�صميم ال�سدود الدرو�س امل�ستفادة من ظاهرة
انهيار ال�سدود)
• ور�شة(تطوير تقنية ومعاجلة مياه احلفائر للو�صول
للت�صميم الأمثل للمر�شحات فنيا و�إقت�صاديا ومن حيث
الت�شغيل وال�صيانة)
• ور�شة (تقييم االداء ودفع التجربة و�إحكام
عالقات التن�سيق مع الواليات)

حمطات الر�صد

ت�أهيل  65حمطة ر�صد وا�سترياد �أجهزة
للر�صد امليرتولوجي والهيدرولوجي ،لأغرا�ض
الت�صميم ثم تركيبها وت�شغيلها وفق الأتي:
• حمطة مناخ �أتوماتيكية لر�صد  9معامالت:
احل�����رارة ،ال��رط��وب��ة ،الأم���ط���ار��� ،س��رع��ة ال��ري��اح
�إجتاه الرياح ،ال�ضغط اجلوي ،التبخر ،حرارة
الرتبة)
• حمطة قيا�س �أمطار
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م
ع
ل
و
م
ة:
• يوليو 2009م �أ�سندت
رئا�سة اجلمهورية لوحدة
ت��ن��ف��ي��ذ ال�������س���دود تنفيذ
م�����ش��روع��ات ح�����ص��اد املياه
بوالية �شمال كردفان.

�إ�سناد ح�صاد املياه لوحدة تنفيذ ال�سدود
• 27يناير 2010م �أ�صدر ال�سيد :نائب
رئي�س اجلمهورية–رئي�س املجل�س الأعلى
للنه�ضة الزراعية القرار رقم ( )2ل�سنة
2010م �إ�سناد برنامج ح�صاد املياه لوحدة
تنفيذ ال�سدود.

• ال��وق��وف على جت��ارب بع�ض ال��دول
العربية (تون�س وامل��غ��رب) مم��ا جعلها
تتجه لعمل منهج وا���ض��ح لتنفيذ هذه
امل�شروعات.

• �إن�شاء ق��اع��دة بيانات
ت�شمل الدرا�سات والتقارير
وامل���ع���ل���وم���ات وال��ب��ي��ان��ات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح�����ص��اد امل��ي��اه
وال� ّت��ق��ان��ات امل�ستخدمة يف
احل�صاد.

• بدء الوحدة العمل بلجنة
ف���ن���ي���ة مب�������ش���ارك���ة اجل���ه���ات
املخت�صة.

• �إعداد قائمة بالأودية واملجاري املائية
بال�سودان والبيانات الهيدروميرتولوجية
بها وح�صر وتقييم من�ش�آت ح�صاد املياه
القائمة واملقرتحة على الأودية واخلريان
بال�سودان.

• اط���ل��اع وح������دة تنفيذ
ال�������س���دود ع���ل���ي ال���ت���ج���ارب
ال�سابقة املنفذة بال�سودان.

• اط��ل��اع وح�����دة تنفيذ
ال�������س���دود ع���ل���ي ال���ت���ج���ارب
ال�سابقة املنفذة بال�سودان.

• �إعداد املعلومات الأولية
ال�ل�ازم���ة ل��درا���س��ة م�شاريع
ح�����ص��اد امل���ي���اه ب��ال�����س��ودان
يف ���ش��ك��ل خ����رط وب��ي��ان��ات
رقمية.
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تعريف االنرتنت الداخلي

هو موقع الكرتوين داخلي لوحدة تنفيذ ال�سدود ي�شتمل على جميع
�أن�شطة الوحدة والفعاليات الداخلية وهي متاحة ملوظفي وحدة تنفيذ
ال�سدود� ,ستتاح جميع الفعاليات و�سيا�سات الوحدة وخدمات املوظفني عرب
هذه ال�صفحة مت �إختيار هذه املجموعة لكي ت�ساهم معنا يف تغذية هذا
املوقع والو�صول به �إىل الأهداف الكلية.

الهدف األساسي من اإلنرتنت الداخلي

• متليك العاملني معلومات عن جميع البيانات التي تخ�صهم.
• تنوير العاملني بالربامج االجتماعية واالن�شطة والفعاليات الداخلية التي تخ�ص وحدة
تنفيذ ال�سدود.
• تعريف العاملني باللوائح والقوانني الداخلية التي تخ�ص وحدة تنفيذ ال�سدود
• تقدمي خدمات للعاملني عرب املوقع.
• الرد على جميع اال�سئلة والإ�ستف�سارات عرب امييل املوقع (توا�صل).

