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م لةعةاشارك الباحث / معتز عبد الكريم بالحضور في برنامج الهيدرولوجي ب )نيروبي / كينيا( وذلك في الفترة من أول يونيو حتى نهاية  بةبةتةمةبةر لة
م حيث أشتمل البرنامج على محاور عديدة تهتم بةضةضةايةا الةمةيةاه وأضةافةا أن اةذا الةبةرنةامةج يبةااةم بءةور فةعةالةا فةي بةنةا  الةضةدرا  وكبةب 8102

 المهارا  الهيدرولوجي  واالبتفادة من الخبرا  المتبادل  بين الدول.

 مشاركة خارجية
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ضمن نشةااةا  الةمةركةز الةمةتةعةلةضة  بةتةاةبةية   
الةةبةةحةةوث الةةعةةلةةمةةيةة  بءةةورة مةةدروبةة  لةةحةةل 
مشاكل المياه بالبودان ، تبنى الةمةركةز حةل 
مشكل  الةجةزر الةتةي تةكةونة  بةمةجةر  الةنةيةل 
األزر  أمام بيارة مشروع فيءل ختم البادي 
لإلنتاج الزراعي حيث قام الوفد المكلف من 
قبل مركز البحوث الةهةيةدرولةيةكةية   الةمةتةمة ةل 
فةي بةروفبةور يةونة  عةبةد اب و م. بةاحةةث 
محمد قائد بةزيةارة مةيةدانةية  فةي مةاةلة  مةايةو 

لمعاينة  حةجةم اةذه الةمةشةكةلة  والةتةي أد  لةتةوقةف البةحةب مةن الةنةيةل 
نضااع المياه من البيارة  لفترة محدده ،علمًا بأن اذا المشروع يعتبةر  وا 
أحد الةمةشةارية  الةتةي تبةااةم وبءةورة مةبةاشةرة فةي االقةتةءةاد الةضةومةي 
بزراعتا للمحاءيل االبتراتيجي  وقد قام الوفد المكلف بتحليل الوض  
الراان ومن  م عمل الدراب   التي ادف  لوض  خرا  كنتوري  امةام 

مضرب المبا  المشروع  توضح كيفي  العمل للحل الجزري لةتةدارك 
المشكل  ، حيث قام  الوفد بوض  مضتةرحةا  وحةلةول مةجةمةلة  فةي فةك 
االختناقا  التي تمن  انبياب مياه الري وذلك بفتةح الةمةجةري الةمة دي 
لمضرب البيارة وعمل عراض  على الضف  الغربي  للنيل إضاف  للحل 

 المتعل  باختيار موق  جديد دائم للالمبا  حبب المعايير الفني  .

 صورة توضح عدد من الجزر امام موقع الطلمبات

بإيعاذ من مباعد رئي  الةجةمةهةورية  خةرل زيةارتةا لةلةوالية  الشةمةالةية   
مببضا وقف على مشكل  الجزر الرملي  بمشروع الغاب  الزراعي الةتةي 
دارة المشروع في إذالتها بالءورة التضليدي  ، وبةنةا    أراض  األاالي وا 
على ذلك  تم تكليف مركةز الةبةحةوث الةهةيةدرولةيةكةية  بةاعةتةبةاره الةجةهة  
المتخءء  في عمل الدرابا  الةبةحة ةية  الةتةاةبةيةضةية  لةحةل الةمةشةاكةل 

 المتعلض  بشأن المياه.

البيد / المدير العام للمركز كةلةف فةرية  عةمةل 
متخءص من الباح ين بالمركز بزيارة ميةدانةية  
لةةلةةواليةة  الشةةمةةالةةيةة  فةةي مةةاةةلةة  يةةونةةيةةو لةةلةةعةةام 

م ابةةةتةةةغةةةرقةة   ةةةر ةةة  أيةةةام بةةةغةةةر  8102عةةام
الوقوف على حةجةم الةمةشةكةلة  الةمةتةعةلةضة  بةوجةود 
الجزر الايني  الرملية  والةخةربةانةية  امةام مة خةذ 
الالمبا  كما لوحظ وجود اةدام بءةورة كةبةيةرة 

و وجود حشائش مائي  حيث  أن الةوفةد حةالةيةًا بءةدد وضة  تءةور  
لحل مشكل  اذه الةجةزر، ويةأتةي ذلةك ألاةمةية  الةمةشةروع الةتةي تبةهةم 
بشكل واضح في االقتءةاد الةضةومةي بءةورة عةامة  وأاةالةي الةمةنةاةضة  
بءورة خاء . علما بأن مشروع الغةابة  الةزراعةي يةضة  يةرب مةديةنة  
دنضر العجوز في مدين  الغاب  بالوالي  الشمالي ،علما بأنا  تأب  في 

 فدان. 011م في مباح  تضدر بحوالي  0101العام 

 الوالية الشمالية -زيارة ميدانية لمرشوع الغابة الزراعي 

 والية سنار   –زيارة ميدانية لمرشوع فيصل ختم البادي لإلنتاج الزراعي 



ضمن الروي المبتضبلي  إلعادة وتحديث بك  حديد البودان في مجال النضل البككي، االب مدير اإلدارة العامة  لةلةتةخةاةيةا والةمةشةروعةا  والةنةضةل 
أنجمينا، و أبان الوفد المكلف من المةركةز ضةرورة الةتةعةاون والةتةنةبةية  و مةداةم –أدري  –تشييد خا البك  الحديد الضيابي الناقل عبر بورتبودان 

ر بةدو بالمعلوما  لإلكمال الدراب  بالءورة المالوب  وإلنجاح المهم  بءورة بلبا ، وأشاد المدير الةعةام لةإلدارة الةعةامة  لةلةتةخةاةيةا والةمةشةروعةا  
 المركز الفعال والهام وحرءهم الدائم علي التعاون المبتمر فيما بينهم. 

 أجمينا -أدري  -دراسة الجدوي الفنية لمرشوع تشييد محطة سكة حديد القياسي بورتسودان 

 انةبضمن إنجازا  المركز في مجاالتا المختلف  تم مل  ابتمارة التدريب الخاء  بالعاملين والمتعلض  بالرخء  البوداني  لةلةحةابةب ا لةى، مةن جة
 بااق  لكل باحث تحوي المعلوما  األبابي  للباحث. 851 خر تم التعاقد م  محر  ببما لاباع  عدد 

 
ان اإللكتةرونةي، فةي يضةون حتنعضد المعاينا  الشفهي  األخيرة للناجحين المتضدمين لوظائف مباعدي الباح ين بالمركز اللذين اجتازوا االمتبوف 

 ولةي اباأليام الضليل  الضادم  عن اري  اللجن  المكون  إلجرا  المعاينا  لكل التخءءا  علي أن يتم الضبول وف  المعاينةا  الشةفةهةية  األخةيةرة و 
 التوفي .
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