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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/12/30-)90م

�إنعقاد �إجتماع الهيئة الفنية امل�شرتكة ملياه النيل بني ال�سودان وم�صر بالقاهرة

مب�شاركة وزي��ر امل���وارد املائية وال��ري والكهرباء املهند�س
م�ست�شار خ�ضر حممد ق�سم� ،إن��ع��ق��دت بالعا�صمة امل�صرية
القاهرة فعاليات االجتماع الثاين للدورة الثامنة واخلم�سني،
للهيئة الفنية امل�شرتكة ملياه النيل بني ال�سودان وم�صر .يف
ال�سياق حيا م.م خ�ضر ق�سم ال�سيد وزير املوارد املائية والري
والكهرباء جمهودات الهيئة الفنية الدائمِة وامل�شرتكة ملياه
النيل بني ال�سودان وم�صر م��ؤك��د ًا ال��ت��زام ال�سودان الثابت
والرا�سخ باتفاقية مياه النيل ن�ص ًا وروح ًا حتى تكون عنوان ًا
للعالقة املائية الفنية يف املحافل االقليميةوالدولية بني
ال��دول��ت�ين م ��ؤك��دا دع��م �أع��م��ال الهيئة والتغلب على كافة
م��اي��ع�تر���ض م�����س��ار عملها .م��ن ج��ان��ب��ه ق��ال ال��دك��ت��ور حممد
عبدالعاطي وزير املوارد املائية والري امل�صري �إن االجتماع
ي�أتي يف �إطار االجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة يف كل
من اخلرطوم والقاهرة ودفع �سبل التعاون امل�شرتك ملواجهة
ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه البلدين ال�شقيقني يف �إدارة

مياه نهر النيل ،والتي متثل منوذج ًا متكام ً
ال لإدارة مورد املياه،
كما ت�أتي م�شاركة وزي��را املياه بال�سودان وم�صر فى حفل
افتتاح اجتماع الهيئة ت�أكيد ًا على ا�ستمرار �إمي��ان البلدين
بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقا�ش يف الق�ضايا الفنية ذات
ال�صلة مبياه نهر النيل.

ال�سدود تطرح خطتها االعالمية يف ظل تو�سع مرتقب يف م�شروعاتها للعام 2019م
ت��ب��د�أ وح��دة ال�����س��دود يف ط��رح خطتها
االعالمية مب�شاركة وا�سعة من االجهزة
االعالمية وخرباء الإعالم التنموي حيث
ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻭﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ �ﺳﻤﻨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟ�ﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻲﻧ ﻳﻮﻡ
ﺍﺨﻟﻤﻴ�ﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019ﻡ برئا�سة
الوزارة ﺑﺘ�ﺸﺮﻳﻒ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻤﻟﻬﻨﺪ�ﺱ ﻣﻮ�ﺳﻰ
ﻋﻤﺮ �ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎ�ﺳﻢ وزير الدولة ﺍﻤﻟﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟ�ﺴﺪﻭﺩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻻ�ﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳ�ﺲ �ﺷﻘﻼﻭﻱ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮ�ﺳﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻤﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻤﻟﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ �ﺇﻥ ﺍﻟ�ﺴﻤﻨﺎﺭ ﻳ�ﺄﺗﻲ
ﻲﻓ ﺍﻃﺎﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺀ وجتويده ﺧﺎ�ﺻﺔ
ﻭ�ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑ�ﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﺐ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ  2019ﻡ يف ظل م�شروعات
جديدة ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻳﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺭ�ﺃ �ﺱ
ﺍﻟﺮﻣﺢ للتب�شري بها وعك�سها للر�أي العام
ح�سب تو�صيات م��ؤمت��ر احل��وار الوطني
وذل��ك ي�شمل ﻣ�ﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟ�ﺴﺪﻭﺩ ﺑ�ﺸﻜﻞ ﺧﺎ���ﺹ ﻤﻟﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﻨ�ﺸﺎﻁ ﺍﻤﻟﺘﻮﻗﻊ خالل العام اجلديد .
ﻭﻗﺎﻝ �ﺷﻘﻼﻭﻱ �ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ
ﺑﻪ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟ�ﺴﺪﻭﺩ ﺟﻌﻠﻪ مي��ث��ل من��وذج � ًا

لالعالم التنموي امل�سنود بجهد ال�شركاء
مما اك�سبه �صفة املبادرة و ﺍﻤﻟﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍلن�شاط الذي ت�ضطلع به ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،ﻭﻳ�ﺄﺗﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟ�ﺴﻤﻨﺎﺭ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ والتطوير ﻭﺗ�ﺼﻮﻳﺐ
ﺍﺠﻟﻬﺪ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻ�ﺳﺘﻤﺎﻉ لآراء
اخلرباء واملخت�صني يف املجال ذلك ﺗ�ﺄﻛﻴﺪا
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮا لل�شرﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭ�ﺃ �ﺿﺎﻑ �ﺷﻘﻼﻭﻱ �ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﻡ �ﺳﻴ�ﺸﻬﺪ
ﻧ�ﺸﺎﻁ ﻛﺜﻴﻒ ﻲﻓ ﻣ�ﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻤﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻤﻟﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻲﻓ جانب ح�صاد
املياه و�صو ًال  ل��زﻳﺮﻭ ﻋﻄ�ﺶ  ﻭﻣ�ﺸﺮﻭﻋﺎﺕ

ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟ�ﺸﺮﺏ ال��ت��ي يخطط م��ن خاللها
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﺤﻟﻔﺎﺋﺮ
ﻭﺤﻣﻄﺎﺕ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ ﺍﺠﻟﻮﻓﻴﺔ ﻭﺤﻣﻄﺎﺕ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ
ﺍﻤﻟﺪﺠﻣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟ�ﺸﺮﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ
ﻭﺭﻓﻊ ﻧ�ﺼﻴﺐ الفرد ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔو
ﺍﺤﻟ�ﻀﺮﻳﺔ ﺍ�ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻰﻟ ﻣ�ﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ �ﺳﺘ�ﺸﻬﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ يف ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺍﻟ�ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻮﺩﺍﻥ وذل���ك ﻳﺮﺑﻂ
ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺧﺎ�ﺻﺔ
ﻣﺪﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ�ﺷﺮﻕ ﻭﻭ�ﺳﻂ ﻭﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
ﻭﻣﺪﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ.
ﺍ�ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻰﻟ ﺩﺧﻮﻝ ﺤﻣﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﺤﻟﺮﺍﺭﻱ (�ﺳﻴﻤﻨ�ﺲ) ﻲﻓ ﺑﻮﺭﺗ�ﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻗﺮﻱ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ �ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣ�ﺼﺮ ،وم�شروعات
الطاقات البديلة و املتجددة  .ﻭ�ﺃ �ﺷﺎﺭ
�ﺷﻘﻼﻭﻱ �ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻱ �ﺳﻴ�ﺸﻬﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻲﻓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗ�ﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻱ
ﺑﺎﻤﻟ�ﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﺠﻟﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻫﺪ
ﻭﺣﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟ�ﺴﻮﻛﻲ بتطهري و�صيانة قنوات
ال��ري و�إزال���ة احل�شائ�ش ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻻ�ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﻓﺮﻴ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ ﻟﻠﻌﺮﻭﺗﻦﻴ
ﺍﻟ�ﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟ�ﺸﺘﻮﻳﺔ.
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ور�شة الطاقات املتجددة تدعو اىل �إعتماد نظام النافذة املوحدة ال�ستقطاب اال�ستثمار اخلا�ص

�أو����ص���ت ور����ش���ة ع��م��ل ان�����ش��اء اللجنة
القومية للطاقات املتجددة التى انعقدت
ب��اخل��رط��وم �إىل���  ض��رورة التن�سيق بني
�أ�صحاب امل�صلحة يف قطاعات الطاقات
امل��ت��ج��ددة ب��ال��ب�لاد ع�بر �آل���ي���ة قومية
موحدة.
وقال د .عمر االمني الأزرق وكيل وزارة
امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال����ري وال��ك��ه��رب��اء ان
ال��ور���ش��ة تهدف �إىل اخل���روج مب�ؤ�شرات
تعني متخفي القرار برتتيب ال�سيا�سات
اخلا�صة بقطاع ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة يف
ال�سودان.
من جانبه قال د .يا�سر عبد اهلل مدير
�إدارة ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ب��ال��وزارة ان
الور�شة تعد واحدة من خمرجات م�شروع
تطوير قطاع الطاقات املتجددة لإن�شاء
جمل�س يعني بالتن�سيق وال�ترت��ي��ب بني
���ش��رك��اء امل�����ص��ل��ح��ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ات
املتجددة.
يف �سياق �أ���ش��ارت د .هند االم�ي�ن مدير
م�����ش��روع ط��اق��ة ال���ري���اح ب���ال���وزارة ان
الور�شة تداولت الدرا�سة التى �أعدها
خ��ب�ير احل��وك��م��ة د .ع��ب��د اهلل كفيل
وال��ت��ى ح���ددت �أه����داف ت��ك��وي��ن اللجنة

امل��ق�ترح��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا ر���س��م خ��ارط��ة
طريق للطاقات املتجددة والتن�سيق بني
قطاعاتها املختلفة بالبالد م�ضيفة �أن
�إدارة الطاقات املتجددة بالوزارة خطت
خ��ط��وات م��ت��ق��دم��ة يف جم���ال ا�ستغالل
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة وط���اق���ة ال��ري��اح
باكتمال اطل�سي الطاقة ال�شم�سية و
الرياح حيث مت حتديد ثالثة مواقع يف
ا�ستغالل طاقة الرياح يف �شمال وغرب
و�شرق ال�سودان.

من جهته قال اخلبري الوطني يف احلوكمة
عبد اهلل كفيل �أن حمور الدرا�سة بني
على ثالثة مرتكزات متثلت يف ت�شكيل
ق��ط��اع ال��ل��ج��ن��ة واحل��ك��وم��ة والإدارة،
والتحديات الفنية التى تواجه الطاقات
املتجددة.
جتدر اال�شارة اىل �أن خمرجات تو�صيات
الور�شة دعت �إىل �ضرورة اال�ستفادة من
التمويل اخلارجي و�إعتماد نظام النافذة
املوحدة ال�ستقطاب اال�ستثمار اخلا�ص.
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املوارد املائية تعلن درا�سة �سدان بوالية ك�سال لال�ستفادة من مياه الأمطار

�أعلنت وزارة امل���وارد املائية وال��ري
وال��ك��ه��رب��اء �إج����راء درا����س���ات فنية
ل�سدي «القر�ضة والقرقف» بوالية
ك�سال للإ�ستفادة من مياه االمطار يف
جمري الواديني .وقال �إبراهيم حمد
علي التوم وزير الدولة بوزارة املوارد
امل��ائ��ي��ة وال���ري وال��ك��ه��رب��اء �أن العام
املقبل �سي�شهد تنفيذ  33بئر بوالية
ك�سال وتركيب ملحقات االب���ار التى
نفذت خالل الفرتة املا�ضية يف �إطار
�إن��ف��اذ برنامج ال��دول��ة زي��رو عط�ش ،
وا�شار التوم خالل لقائه بوزير االنتاج
وامل��وارد الطبيعية بوالية ك�سال اىل
�أه��م��ي��ة م�����ش��روع��ات ح�����ص��اد امل��ي��اه يف
زيادة االنتاج الزراعي واحليواين.
م��ن جانبه ا���ش��اد د.ع��ب��د اهلل حممد
درف وزير االنتاج وامل��وارد الطبيعية
ب��والي��ة ك�سال بجهود وزارة امل���وارد

امل��ائ��ي��ة وال����ري وال��ك��ه��رب��اء يف دعم
املوقف املائي بالوالية من خالل تنفيذ
ب��رن��ام��ج ح�صاد امل��ي��اه وزي���رو عط�ش
م�شري ًا اىل�  أن املناطق الواقعة جنوبي
و���ش��رق��ي ال��والي��ة يف حمليتي ريفي
ك�سال وود احلليو الزالت يف حاجة اىل
تنفيذ امل��زي��د م��ن م�شروعات ح�صاد
املياه منوها اىل زراع��ة مليون فدان
عرب القطاع املطرى يف هذه املنطقة من
بينها  500الف فدان زرعت مبح�صول
ال�سم�سم هذا العام.
م��ن جانبه �أك���د املهند�س ع��م��ار على
حممد مدير االدارة العامة حل�صاد
املياه بوحدة ال�سدود تنفيذ  23حفري ًا
يف كافة حمليات الوالية و تنفيذ �سد
م�صران ال��ذى �أ�سهم يف تخزيني ()5
م�لاي�ين م�تر م��ك��ع��ب وان�����ش��اء  33بئر
�سيتم تركيب كافة ملحقاتها خالل

العام املقبل 2019م مع تنفيذ ()4
حفائر و 25بئر ا�ضافية وقال عمار
ب�أن برنامج زيرو عط�ش بوالية ك�سال
مي�ضى ب�����ص��ورة ج��ي��دة وف���ق اخلطة
املو�ضوعة.
من جانبه �أ�شار املهند�س حممد ح�سب
الر�سول املدير العام لهيئة وحدة مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي بالوزارة اىل
�إنطالقة الربنامج التدريبي لكوادر
هيئات املياه يف والي��ات ك�سال والنيل
االبي�ض ونهر النيل بتمويل من جايكا
اليابانية مب�شرا بتنفيذ � 10آبار خالل
العام القادم بوالية ك�سال ونوه ح�سب
ال��ر���س��ول اىل اجل��ه��ود ال��ت��ى بذلتها
الهيئة يف توفري م��واد التنقية العام
املا�ضي ملحليتي حلفا وخ�شم القربة
باال�ضافة اىل تقدمي الدعم ل�شبكة
مدينة ك�سال.
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الربط الكهربائي بني ال�سودان وم�صر ..جت�سيد التعاون العربي امل�شرتك قوال وفعال

تقرير  :ابراهيم ي�س �شقالوي

جت��اوزت العالقات ال�سودانية امل�صرية
�صفة الأزلية بف�ضل الروابط امل�شرتكة
ووحدة امل�صري ،ومياه النيل ،و�إمتدادات
العالقات الإجتماعية بني البلدين.
وتعزيز ًا لهذه الروح وقعت بني ال�سودان
وم�صر �إتفاقيات تعاون م�شرتك �شملت
ال��رب��ط الكهربائي ،وال��ت��ب��ادل التجاري
،وال�سكة حديد  ،وال��ت��ى �سبقها توقيع
وان�����زال ات���ف���اق احل���ري���ات االرب�����ع بني
ال�سودان وم�صر اىل �أر�ض الواقع والذى
ظ��ه��رت م�لاحم��ه ع�بر ح��رك��ة املواطنني
وان�سياب التجارة.
يف الأي����ام امل��ا���ض��ي��ة �سجل وزي���ر امل���وارد
امل��ائ��ي��ة وال�����ري وال��ك��ه��رب��اء املهند�س
م�ست�شار خ�ضر حممد ق�سم ال�سيد زيارة
اىل ال��ق��اه��رة للم�شاركة يف �إجتماعات
الهيئة الفنية الدائمة ملياه النيل والتى
التقي من خاللها بنظريه امل�صرى د.حممد
�شاكر حيث بحث اللقاء �أوج��ه التعاون
الثنائى بني البلدين ال�شقيقني ،ومتابعة
م�ستجدات م�شروع الربط الكهربائى.
وق��ال املهند�س م�ست�شار خ�ضر حممد
ق�سم ال�سيد وزي��ر امل��وارد املائية والري
وال��ك��ه��رب��اء� ،إن ه��ن��اك ت��واف��ق ت���ام بني
اجل��ان��ب�ين يف م�����ش��روع ال���رب���ط ،م ��ؤك��دا
االه��ت��م��ام الكبري ال���ذي توليه القيادة
ال�سيا�سية يف ال��ب��دل�ين ال�شقيقني لهذا
امل�شروع الذى و�صفه « بالكبري» ملا له من
مردود ا�سرتاتيجي يف العالقات الثنائية.
م��ع��ل��ن � ًاق��رب ان��ت��ه��اء الأع���م���ال اخلا�صة
باجلانب ال�سوداين ،وذلك للبدء يف جتارب
الت�شغيل للمرحلة الأوىل.
منوها اىل ب��دء االجتماعات امل�شرتكة
لإع����داد ال��درا���س��ات اخل��ا���ص��ة باملرحلة
ال��ث��ان��ي��ة ورف���ع ق���درة ال��رب��ط  ،و�أ���ش��اد
ال��وزي��ر بالطفرة التي حدثت يف قطاع
الكهرباء وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة امل�صري،
م�����ش�ير ًا �إىل اه��ت��م��ام اجل��ان��ب ال�سوداين
بتبادل اخلربات  ،ودعم وتعزيز التعاون
يف جم��ال ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ،وتطوير
�شبكات التوزيع وحت�سني كفاءة الطاقة

والتدريب واال�ستفادة من الدعم الفني
يف جم��االت الت�صميمات وال��درا���س��ات يف
م�شروعات الكهرباء املختلفة ،خا�صة
و�أن ال�سودان ب�صدد �إن�شاء حمطات توليد
جديدة.
من جانبه و�صف د .حممد �شاكر وزير
الكهرباء وال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة امل�صرى
م�شروع الربط الكهربائي بني البلدين «
بامل�شروع التاريخى «ملا ميثله من �أهمية
ك�برى يف حتقيق التنمية االقت�صادية
وت�أمني الطاقة.
وك�شف ب ��أن الإجتماع �أ�سفر عن �إتفاق
اجل��ان��ب�ين ع��ل��ى �إن�����ش��اء جم��م��وع��ة عمل
م�شرتكة للدفع مبجاالت التعاون.
مو�ضح ًا �أن ط��ول اخل��ط يبلغ ح��وايل
 1000كيلومرت ،حيث يتم التنفيذ عرب
مرحلتني بقيمة ا�ستثمارية �إجمالية
تبلغ حواىل  6.7مليون دوالر.
و�أ����ش���ار اىل امل��ت��اب��ع��ة ال��ي��وم��ي��ة ل�سري
ال��ع��م��ل م��ع ال�����ش��رك��ة ال��ه��ن��دي��ة العاملة
بخط ال��رب��ط الكهربائي ب�ين البلدين،
م�ؤكد ًا على �سرعة االنتهاء من الأعمال
بكفاءة عالية مع نهاية ال�شهر املقبل،
وعمل جتارب الت�شغيل وال�سري على رفع
ق��درة املرحلة الثانية على جهد 500
كيلوفولت.
و�أ�ضاف ب�أن هناك لقاءات م�ستمرة بني
اجلانبني ملتابعة الأعمال بكل تفا�صيلها
فيما يخ�ص كل موقع طبق ًا ملا مت االتفاق
عليه.

و�أك��د املهند�س ح�سن عمر ال�شيخ املدير
العام لل�شركة ال�سودانية لنقل الكهرباء
الإن��ت��ه��اء م��ن ك��اف��ة الأع���م���ال املدنية
وتركيب االب���راج بن�سبة  ،%100و�شد
الأب��راج بن�سبة  %96يف م�شروع الربط
الكهربائي وتوقع ال�شيخ وفق ًا لالتفاقية
املوقعة بني الدولتني �أن يكون اال�ستالم
النهائي للم�شروع يف  31دي�سمرب .2018
وقال �إن ال�سعة الكهربائية القابلة للنقل
ت�صل �إىل  300ميقاواط قابلة للزيادة
م�ستقب ًال ل�سعات تفوق  3000ميقا واط
عند الربط عرب م�ستوى  500ك ف والذي
يخ�ضع للدرا�سات عرب اللجان امل�شرتكة
بني البلدين.
مبين ًا �أن الربط الكهربائي بني ال�سودان
وم�صر يهدف اىل الإ�ستفادة من فائ�ض
القدرة الكهربائية يف �شبكتي البلدين
مما يعزز التبادل الإقت�صادي يف جمال
ال��ط��اق��ه و ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري و�إح���داث
�أ�ستقرار يف الإمداد الكهربائي بالإ�ستفادة
منه يف فرتات �إختالف احلمولة الق�صوي
يف البلدين.واو�ضح �أن التكلفة الكلية
يف تنفيذ امل�شروع يف اجلانب ال�سوداين
بلغت ع�شرون مليون ًا و�سبعون �ألف دوالر
�أمريكي.
ونوه اىل �أن امل�شروع يتكون من خط نقل
�ضغط ع��ايل  220كيلوفولت بطول 69
كلم داخل الأرا�ضي ال�سودانية و100كلم
يف الأرا���ض��ي امل�صرية ام��ت��داد مبحطتي
تو�شكي ( )2ووادي حلفا.
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مشروعات إعادة توطني املتأثرين من قيام مشروع اعاىل عطربة وستيت

يتكون ت�صميم امل�شروع من � 30ألف وحدة �سكنية
�-إعادة توطني � 28011أ�سرة من املت�أثرين يف  11مدينة ت�شمل:

 50مدر�سة �أ�سا�س
 22مدر�سة ثانوية
 25م�سجد ًا

 8مراكز �صحية
 3م�ستو�صفات

�شبكة نقل وتوزيع
الكهرباء

�شبكة طرق تربط جميع املدن
ال�سكنية بطول  11كلم

 4حمطات مياه مع خطوط
نقل و�شبكات مياه داخلية
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وزارة المـــــوارد المائيـــــة والــــري والكهــــرباء
كل عام و�أنتم بخري
يتقدم ال�سيد وزير املوارد املائية والري والكهرباء
م.م خ�رض حممد ق�سم ال�سيد
ووزير الدولة بالوزارة
�إبراهيم حمد علي التوم

ووزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ ال�سدود
م .مو�سى عمر �أبوالقا�سم
والعاملني بالوزارة

ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل الـ ( )63املجيد �أعاده اهلل علينا وعليكم
بوافر اخلري والتقدم واالزدهار والرفاهية..

