النشرة اإللكرتونية
نوفمبر 8102م

دراسة تحديد موقع محطة قياس السد العالي

دراسة هيدروليكية ملصادر مياه الشرب بالسودان

طالبو الهثئ الفنث المشترك لمثا النثل مركو البببحبو
الهثدرولث ث بعمل دراس يتم ببمبوجبببهبا تبحبديبد مبوقبي
قثاس ل مثات المثا الداخل لبحثرة السد العبالبي ،وببنبا ا
على ذلك قام فبريبا البعبمبل البمب بلبا بباعبداد البدراسب
ويشتمل على عرض فني ومالي يسهم في تنفثذ الدراسب
بصورة فعال وسوف يتم تنفثذها خالل الشهور البقبلبثبلب
القادم .
حصر املساحات املزروعة بمشروع الجزيرة
تم عمل مقترح لحل المشاكل التي تعاني منها عدد سبببعب
محطات لمدن متفرق بالسودان  ،حبثبك كبانبو مب بونبات
الدراس تشمل العمل المثداني والعمل البمب بتبببي حالبمبسب
بباف ب لببدراس ب
الببطبببببو ببرافببيا لببقببطبباعببات الببنببهببر
الهثدرولوجي والتي تشملحالتصريفات ومبنباسبثبا مبثبا ا
وكذلك تخريط مضارب الطلمبات بواسط صور األقمبار
الصناعث  ،هذا وسوف يقوم البمبركبو ببو بي تبوصبثبات
حلول ل ل موقي على حدى والخروج ببنبتباتبه تسبهبم فبي
المعالج في ش ل تقارير فنث .
تمويل عدد أربعة مشاريع بحثية للمركز للعام القادم
قام فريا العمبل البمب بلبا ببعبمبل دراسب عبن حصبر
المساحات بتسلثم التقرير النبهباتبي لبمبشبروع حصبر
المساحات الموروع بمشروع الجويرة بواسط صور
األقمار الصناعث للعروة الصبثبفبثب فبي أواخبر شبهبر
أكتوبر  8102م ،كبمبا ألبحبا خبطباب بشبهبر نبوفبمبببر
يحتوي علي مساحات القطبن والبفبول ببعبد أن تبداخبل
المحصولثن في صور أكبتبوببر وسبببتبمبببر ،حبثبك تبم
حسبباب الببمببسبباحببات الببمببوروعب و ببثببر الببمببوروع ب
ومساحات كل من القطن والفول والذرة.

حظي مركو البحو الهثدرولث ث بتمويل أرببعب مشباريبي
بحثث من قبببل ورارة البمبالبثب اةتبحباديب لبلبعبام 8102ـ
8181م ب لف مالث بلغو  001111جنثه سوداني مساهم
منها إلحدا التنمث بالببالد وتشبمبل البمبشباريبي البمبمبولب
مشروع رصد حرك الطمي ،مشبروع البتبنبببو البمبوسبمبي
للفثضانات ،المساحات الموروع  ،معايرة مبنبشبات البرهبد
بالمشاريي القومث .

زيارة وكيل وكالة الري /املهندس مصعب مختار للمركز
استقبل المدير العام لمركو البحو الهثدرولث ث المبهبنبدس
مصعا مختار وكثل وكال الري ببمب بتبببه وكبان ذلبك فبي
مطلي نوفمبببر  8102م ،البغبرض األسباسبي مبن البويبارة
التفاكر والتشاور حول العمل المشترك والت املث في األدا
تجسثدا للتعاون والتنسثا بثن مركو البحو ووكالب البري
يأتي ذلك في طار مذكرة التفاهم التي تبم البتبوقبثبي عبلبثبهبا
مسبقا بثن المركو والوكال  ،موكدين رورة البتبوسبي فبي
اف لتقبويب
عمل المشاريي البحثث المتعلق بقضايا المثا
الشراك مي الجهات ذات الصل

االجتماع الشهري للباحثين
في مطلي نوفمبر تم عقد اةجتماع الشهري الجامي للباحثثن
بقاع المنشد للموتمرات  ،ترأسه البمبديبر البعبام ببحبضبور
الباحثثن ومدرا اإلدارات ببالبمبركبو  ،تبنباول اةجبتبمباع
المشاكل المتعلق بأو اعهم بصورة عام  ،وقد دار نقبا
مستفثض وسط الحضور إليجاد آلبثب تسبهبم فبي تبحبسبثبن
أو اعهم التي وردت في محضر اةجتماع  ،ببروفبثبسبور
ياسر عباس البمبديبر البعبام لبلبمبركبو وعبد ببتبذلبثبل كبافب
الببمببعببوقببات الببتببي تببعببتببرض سببثببر األدا بببالببمببركببو ونببو
بروفثسور ياسر بضرورة وأهمث التعاون المشبتبرك البذي
بموجبه يقود البمبركبو واةنبطبالف ببه فبي وبل البتبطبويبر
والتحديك الذي يشهد البحك العلمي عالمثا.

0233485518 / 0233481558 / 0233481550

info@hrc-sudan.sd

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية ملشاريع حصاد
املياه لعدد أربعة وآليات بالسودان
(املسح االجتماعي لعينة من حفائر والية الجزيرة)

مواصل للمشروع البحثي ”دراسات اةثار اةقتصادي
واةجتماعث لمشاريي حصاد المثا بالسودان“ المنفذ
بواسط وحدة تنفثذ السدود في اربي وةيات حالجويرة،
القضارف ،النثل اةررف و شمال كردفانا توجه فريا
الدراس خالل الفترة من  88 - 02نوفمبر الى محلثتي
المناقل و القرشي بوةي الجويرة إلجرا مس اجتماعي
اقتصادي لعثنات مختارة من المشاريي بتلك المحلثات.
وقد شملو العثن حفثر منطق حريدان و حفثر منطق
نثوة بمحلث القرشي و بمحلث المناقل حفثر 041
دارالسالم .و قد جا العمل بصورة جثدة حثك تم جرا
مقابالت مي الجهات التنفثذي حمعتمدي المحلثتثن ا و
الجهات الفنث ح دارات المثا بالمحلثاتا ا اف الى
مقابالت مي رجال اةدارة اةهلث و حلقات نقا مي
المواطنثن و تم مل اةستبان المعدة للدراس  .وسوف
يتواصل العمل الحقلي اةسبوع اةول من شهر ديسمبر
بوةي القضارف .هذا و قد وجدت الدراس تجاوبا مي
المجتمعات المحلث و اةدارت بالوةيات متمنثن التوفثا
لفريا الدراس .
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