النشرة اإللكترونية
(إخبارية ،شهرية)
يناير 9102م

مشروع معايرة طلمبات ضخ المياه بمشاريع الري الكبري و التحليل اإلقتصادي-المرحلة الثالثة
ضمن برنامج م ايرة الططمبات بمشاريع البري البكبببري فبقبد تبم
عمل القياسات الحقطية لطمرحطة الثالثة لكل مبن البببيبارات البتبالبيبة
( مينا – السوكي – البجبنبيبد – البحبرقبة – الشبوال ( البواحبة ك
) ) 878د مسببتببخببدمببيببن جببيببازي

()Current Meterو

()ADCPد وال مل متواصل في تغطية الوحدات األخري وفب
الخطة المرسومة.

برنامج مراقبة اإلطماء لموسم الفيضان 9102م 9102 -م
برنامج مراقبة اإلطماء (رصد حركة الطمي) هو من البببرنبامبج

وفي ذات الخصوص فقد تمت التغطية ل دد  81مواقبع فبي الب بام

المستمرة التي يتبناها مركز البحوث البيبيبدرولبيبكبيبة د حبيبث ببد

8181م كما موضحة بالشكل (.)8

البرنامج عامه األول في عام 8811م وذلك بنية البمبسباهبمبة فبي

يجدر اإلشارة إلي ن اإليراد السنبوي لبطبطبمبي البداخبل مشبرو

إدارة الطمي بشبكات الري وبحيرات الخزانات القائمة.

الجزيرة قد بطغ  5.7مطيون طن مقارنه مع  1.8مطيون طن فبي

ييدف هذا البرنامج إلي تحديد اإليراد السنوي لبطبطبمبي وتبوزيب به

ال ام 8185م.الشكل ( )8يبوضبا اإليبرادات السبنبويبة لبطبطبمبي

بتطك النظم دإضافه إلي تأسيس قاعدة بيانات لططمي والبتبي تسبيبم

بالمشرو منذ ال ام 8887م .

في الخطط المستقبطية لمشاريع التنمية.

Figure (1 ): Locations of the monitoring stations
along the Nile system and the Gezira Scheme
for 2018

Figure (2): Total Sediment Load that entered
)Gezira Scheme (1995 – 2018

زيارة السفير األثيوبي للمركز

قام السيد /شيفيراو جارسو السفير األثيوبي بالسودان بزيارة
مركز البحوث الييدروليكية بود مدني د كان ذلك في اإلسبو

األول من شير يناير 8188م د وذلك بغرن الوقوف عطى
سيناريوهات ال مل في المشرو البحثي المشترك بين الدولتين.

زيارة فريق العمل البحثي المشترك لوزير الموارد المائية والري والكهرباء
إلتقى فري ال بمبل البببحبثبي البمبشبتبرك ببيبن ثبيبوببيبا والسبودان

وبعد ذلك قام فري ال مل البحثي المشترك بين السودان و ثيبوببيبا

بالميندس /خضرر قسرم السريرد وزيبر البمبوارد البمبائبيبة والبري

لدراسة منظومة السدود ببحبون نبيبر تبكبزي عبطبببرة ببزيبارة

والكيرباء بمناسبة إكمال المرحطبة األخبيبرة لبطبمبشبرو البببحبثبي

ميدانية لموقع سدي عطببرة وسبتبيبت وخبزان خشبم البقبرببة فبي

المشترك بين البطدين دالميندس خضر اشاد بدور المبركبز البرائبد

الفترة من  85-87يبنبايبر 8188م .حبيبث جبرل البفبريب عبدة

في إعداد الدراسات التطبيقية واإلستشارات الفنية لبمبوارد البمبيبا

لقاءات بغرن الت ريف عطي سياسات تشغيل الخزانات البمبتببب بة

خاصة األعمال المشبتبركبة مبع دول البجبوار لبتبببادل البخبببرات

لمقابطة متططبات الزراعة والكيرباء وكيبفبيبة إدارة البطبمبي فبي

والمنافع دكما كد مبدئيًا إست داد لدعم هذ الجيود المقبدرةد كبمبا

البحيرة وكذلك همية الت اون المشبتبرك ببيبن ثبيبوببيبا والسبودان

زار الوفد مكتب الجياز الفني لطموارد المائية وكان في إستقبالبيبم

لإلستفادة القصوي لطبطدين.

بروفيسر /سيف الدين حمد رئيس الجياز الفني.

.

زيارة الوفد الميجري للمركز

مشاركات المركز في الورش التدريبية

في النصف األخير من شير يناير 8188م إسبتبقبببل البمبديبر الب بام

شارك مركز البحوث الييدروليكية بحبضبور كبل مبن ببروفسبيبر.

لطمركز بروفيسر /ياسر عباس الوفد الميجري برفقة ممثبطبي وحبدة

يونس – ومساعد باحث .حمد عبدالباقي في يبوم 8188/8/88م

تنفيذ السدود وخبراء في مجال الميا  .تيدف البزيبارة إلبي تبفب بيبل

في الورشة التي عقدت في قاعة المؤتبمبرات ببردارة نبقبل البتبقبانبة

مذكرة التفاهم الموق ة بين السودان والميجردحيث تم تقديم عبرن

واإلرشاد بود مدني عن أهمية الدور الذي ستسهم به نرمرم الرري

ت ريفي بالمركز وعرن اّخر لرصد حركة اإلطماء فبي مشبرو

البديلة في تطوير قطاع الزراعة في الربر د دكبمبا شبارك مسباعبد

الجزيرة والنيل وفروعهد باألضافة لمشاكل اإلطماء في البخبزانبات

باحث محمد مصطفى ومازن في الورشة التدريبيبة البتبي عبقبدت

وطر ادارتيا كواحد من انشطة المركز البحثية.

بجام ة الخرطوم عن دبلوماسية المياه في الفترة مبن 85 -88
يناير8188م والتي تم تنظيميا من قبل مركز ابحاث الميبا البتباببع
لببجببام ب ببة الببخببرطببوم بببالببت ب بباون مببع  Delft ( IHEهببولببنببدا)د
 NESCO IHP - Parisالمركز القومي لبحوث الميا التباببع
لوزارة الموارد المائية والري والكيرباء بالسودان.
وعطي هامش نشطة المشرو البحثي الخاصة ببحبون تبكبزي -
عطبرة خضع عدد مقدر من ال امطين بالمركزفي مططع يناير لبمبدة
يوم لبرنامج تدريبي عن التصوير الفوتغرافي من الناحية النبظبريبة
وال مطية عطي يد يوناس االثيوبي .

قام بالتقديم كل من برروفريرسرر مشرارك /د.يبونبس و برروفريرسرر
مساعد /د .ميرة ..بالمركز.إنتيى الطقاء بمناقشات متبداولبة وسبط
الحضور تصب في توطيد واصر الت اون مستقبطياً.

1788188888 / 1788181888 / 1788188881
info@hrc-sudan.sd

1200481550
www.hrc-sudan.sd

