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حل ومعالجة مشكلة الجزر الرملية ببيارة مشروع الدبة
الزراعي

معايرة طلمبات الامتداد الغربي ملصنع سكر سنار

قام فريق العمل المكلف من المركز في مطلع سبتمبر بتسليم التقرير النهائي الخاا
بالحلول الجزرية المقترحة لمعالجة مشكلة الجزر الرملية لاماتاخالق الاقارار لالابا

فاي

قام فريق من مركز البحوا الهي روليكية بعمل قياسات تصرياف لاوحا تاي (الشاماالاياة و
الجنوبيةي محطة طلمبات اإلمت ا الغربي لمشروع سكر شمال طار ساناار فاي الافاتارة

تنفيلها ،ويلكر أن المشكلة ناتجة من طبيعة النيل المتعرجة في المنطقة ماماا تسابا
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في التغيرات المورفولوجية (ه ام ،ناحار ،تارسايا ي الاتاي با ورهاا أ ت لاتاكاويان جازر

سكر سنار و الالق أبا ق فاياه رطاباتاهام فاي عامال قايااساات تاحاقاقاياة (Spot checkي

رملية أمام مضار الطلمبات وترسي
راسة تحليلية عق

اإلطماا

حاياا قاام الافارياق الاماكالاف باوضاع

زيارته الميا اناياة فاي شاهار مااياو الامااضاي طاطات كال الاماناطاقاة

الممت ة جنو وشمال طلمبات المشروع ،شملت الا ارساة عا ة ناقااط تسااهام فاي حال
المشكلة من بينها التوقعات اإليجابية عن تشغيل طلمبات الماشاروع باعا تشاغايال سا
النهضة ،كما طالبت ال راسة بجمع معلومات كاافاياة عان طاباوطا ارفاياة وهايا رولاوجاياة
النهر لتسهم في الحل الجزرق

للوح تين عانا أقصاي و أ ناي مانااسايا

الاماقا م مان ما يار عاام مصاناع

تشاغايالاياة عالامااً باطن تاركايا

وحا ات ماحاطاة

طلمبات اإلمت ا الغربي لمشروع سكر شاماال طار ساناار (وحا تاياني قا تام فاي أوائال
التسعينات من القرن المنصرم به ف رق مساحة كلية تق ر بحوالي  20111ف ان
هلا و ق تمخضت نتائج القياسات بطن متوسط التصريف األقصى لاكال مان الاوحا تايان
يبلا  3 1م/2ا و الالق ياكافاي لارق ماا ياقاار  20111فا ان مان ماحاصاول قصا
السكر في حالة التشغيال باالاتانااو

لالاوحا تايان و قا أوصات الا ارساة باما ارجاعاة قاطااع

الترعة اللنابية لمعرفة تكافؤ التصريف اللق يمرره القطاع مع مع ل مق ار الضخ

صورة توضح الجزر الرمليه امام الطلمبات

دراسات آلاثار الاقتصادية و الاجتماعية ملشاريع حصاد املياه

زيارات طالبية

فااي إطااار الاتاعاااون الاماش اتاارك باياان الامااركااز و إ ارات

في مطلع شهر اكتوبر الجارق إستضاف مركز البحوا الهي روليكية طاب

الو ازرة المختلفة و الجهات لات الصالاة و إناطابقااً مان

23ي جامعة الجزيرة/كلية علوم اإلتصال قسم العبقات العامة حيا تم تق يم سماناار

مب أ إج ار ال راسات و البحاوا بصاورة تاكاامالاياة ،أعا

الا فاعاة(

عن التخطيط اإلعبمي في إ ارة األزمات وللك وفق برنامج إكمال المنهاج الا ارساي
 ،واله ف األساسي مان للاك إكاتاساا

الفريق المشترك من مركز البحوا الهي روليكاة و إ ارة

المقرر للطب

حصا المياه بوح ة تنفيل الس و بقيا ة م باحا عالاي

إل ارة األزمات بشكل عام فضبً عن إكتسا

الاطاب

الاماهاارات األسااساياة

الاماهاارات الاخااصاة فاي ماماارساة ماهاناة

محم أحم الاحااو و عضاوياة م أباالر حسان بالاة و

األعبم مستقببً في حياتهم العملية

إشراف بروفسير مشارك /أبوعبي ة بابكر أحم  ،مقترحاً ل راسة اآلثار االقتاصاا ياة و

حضر هلا السمنار ع من الباحثين ،واشا وا بالطرح متمنيين لهم التاوفاياق فاي قاياا ة

االجتماعية لمشاريع حصا المياه ،إسته فت  03مشروعاً علي نطاق أربعاة والياات
(الاجازيارة ،الاقاضااارف ،الاناياال األزرق و شامااال كاار فاااني حا ااي الاماقاتاارح بااالاناقااا
المستفيض و البنا من قبل كاباار الابااحاثايان باالاماركاز و الاماهانا سايان با ارة حصاا
المياه و اإلشا ة و القبول و تمت إجازته و تطمين الميزانية البزمة إلج ار ال راسة
هلا و من الاماتاوقاع أن تابا أ أعاماال الاماسال االجاتامااعاي لالاماجاتاماعاات الاماساتاها فاة،
بالتنسيق مع مهن سي إ ارة حصا المياه بالواليات المعنية ،في طضون األيام القليلة
القا مة

العمل األعبمي في السو ان

كاان للاك باقااعاة الاماناشا لالاماؤتامارات  ،حاياا

خطة التسويق ملنتجات مركز البحوث الهيدروليكية
ق م المهن س /إسمااعايال أباوشاورة ماوساي ،ما يار شاركاة الما ا اإلساتاشاارياة ،ماحااضارةً
تنويرية عن مقترح خطة التسويق لمنتجات مركز البحوا الهي روليكية و للك في 02

تناولت المحاضرة نبلة تعريفية عن مفهوم و أساسيات الاتاساوياق كاماا عا ت عانااصار
القوق و الضعف و الفر

المتاحة للمركز المتمثالاة فاي الاكاوا ر الاماؤهالاة و عابقاات

سبتمبر 3102م بقاعة بروفسير المنش بالمركز ،حيا شارك في الحاضاور الابااحاثاون

عمل مع الع ي من الجهات اخل و خارو السو ان علي المستوق القطرق و اإلقليماي

بالمركز و ممثلين من هيئة البحوا الزراعية ،جااماعاة الاجازيارة ،شاركاة ال الاز ارعاياة،

اللق تماخاض باالاعا يا مان الاناقااط الاتاي

وكالة الرق و المكت

التنفيلق لاجاماعاياات ماهان اإلناتااو الاز ارعاي باماشاروع الاجازيارة و

المناقل

و العالمي هلا و ق ح يت الفعالية بالنقا

من شطنها أن تساهم في الب اية الصحيحة إلع ا و تنفيل خطة مستقابالاياة لالاماركاز فاي
البحوا و اإلستشارات الفنية في مجال المياها

ورشة املجر
شارك باحا/نازك عب اهلل في ورشة في مجال الهايا رولاجاي وقايااساات
الاطامااي والاتااي أقاياماات فااي ولااة الاماجاار،فااي الافاتارة ماان  21/3الااي
،3/01ح ايااا ش ام الاات ال ا ورة ع ا

ماان ال ام احاااض ارات فااي م اجااال

الا ا اها ا ايا ا ا رولا ا اج ا ااي وقا ا اي ا اااس ا ااات الا ا اطا ا ام ا ااي( Water discharge
measurement and data processing0 sediment
sample processing in laboratory0 field measurement
for discharge 0suspended sediment sampling 0bed
(etc

sampling

إضافة إلي زيارات حقلية لات صلة،وكانت هناك زيارة للبرلمان

تدريب بواسطة خبراء البنك الدولي على طرق التنبؤات
في الفترة من 2141/41/41 – 41
في إطار التعاون بين و ازرة الموار المائياة والارق و الاكاهارباا و الاباناك الا ولاي ،زارت

ماوية فع اهلل من مركز البحوا الهي روليكية بالورشة الت ريباياة الاتاي أجاريات باقااعاة

الابااب باعاثااة ماان خابا ار الابانااك الا ولااي لاتاقا ياام ورشااة تا ريابااة باعاناوان Ensembleي

أبو شورة بمبااناي الاو ازرة ،و للاك تانافايالا لابارنااماج باناا قا رات الاماهانا سايان فاي ماجاال

weather and river flow forecasting at daily to seasonal time

التنبؤات المختلفة ب ستخ ام صور األقمار الصناعية

( scalesفي الفترة من  02 – 01أكتوبر 3102م حيا شااركات مسااعا بااحاا/
0233485518 / 0233481558 / 0233481550

info@hrc-sudan.sd
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