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زيارة وزير الدولة لمركز البحوث الهيدروليكية
بود مدني
مقترح دراسة خيارات الحلول لمشكلة الجزر التي
تكونت بمجرى النيل االزرق أمام بيارة مشروع
ختم البادي الزراعي
تم تسليم مقترح دراسة مشكلة بيارة مشروع فيصل ختتتم ااتيتاد
اإلنتاج اازراعي بوالية سنار جنتو متنيتنتة جترجتوجت تت ت تلت
مشكلة اا شروع في ظهور بعض ااجزر أمام اايتيتارة مت تا أد
ااي توقف ااسحب من اانيل وانقطاع اات تيتان متن ااتيتيتارة خت
اا وسم ااسابق م ا عرض اا حاصيل اا زروعة التلفت بتطتلتب
من منير اا شروع قام وفن فني من مرجز اايحوث ااهينروايكتيتة
بزيارة مينانية ا وقع طل يات اات تشتروع فتي أبتريتل اات تا تيت
وبعن معاينة اا وقع تم و ع مقترح اتنراستة اات تشتكتلتة وو تع
حلو اها على أن تينأ ااتنراستة بتعتن نتهتايتة متوستم اات تيت تانت
وسوف يقوم اا ريق اا كلف بنأ ااع ل ااحقلي خ األيام ااقليتلتة
ااقادمةت

قياس تصريفات ترعتي الجزيرة والمناقل عند
خزان سنار
أوصي فريق ااع ل اا كلف من قيل اا ترجتز اتعت تل متعتايترات
ا نة عام اترعتي ااجزيرة واا ناقل وذاك بعن اازيارة اا تيتنانتيتة
شتهتر ديست تيتر 8102م بترترض
ااتي قام بها اا تريتق خت
ااوقوف علي حجم اا شكلةا جاء ذاك بعن مطااية وجتيتل وجتااتة
اار ت وقن بنآ ااع ل اا علي بأجتراء قتيتاستات اتلتتترعتتتيتن عتنتن
خزان سنار في اا ترة من 08ااى  81من هذا ااشهر وقن خترج
اا ريق باستنتاجات ومقارنات وا حتة بتيتن قتيتاستات اات ترجتز
وقياسات اا يان في ترعتي ااجزيرة واا ناقلت

قام ااسين إبراهيم ح ن وزيتر ااتنواتة بتوزارة اات توارد اات تا تيتة
واار وااكهرباء بزيارة تعري ية ا رجز اايحوث ااهيتنرواتيتكتيتة
رافقه خ اها اا هننس مصعب مختار وجيل وجااتة ااتر وجتان
في استقيااهم اا نير ااعام ال ترجتزا ااتهتنف األستاستي ااتتتعترف
علي نشأة وتطوير اا رجز ومنى مساه ته ااع ليتة فتي إعتناد
اانراسات اايح ية ااعل ية ااتطييقية واالستشارات اا نية اا تعلتقتة
بقطاع اا يان بااسودانا جان ذاك في متنتتتصتف ديست تيتر اتلتعتام
 8102م بقاعة اا نشن ات جتتت تاعتات بتاات ترجتزا اات تنيتر ااتعتام
ال رجز قنم عرض تو يحي تناو خ اه أنشطة اا رجز ااتتتي
تم تن يذها إ افة الو ع اا ؤستستي اتلتعتامتلتيتنا مترجتزا عتلتي
رسااة اا رجز ااهادفة اتوفير اانعم ااعل ي وتوطين ااتكنتلتوجتيتا
اتن ية وتطوير قطاع اا يانا وخ ااتلتقتاء أجتن ااستيتن ااتوزيتر
اانور اا تعاظم وااهام ااذ يقوم به اا رجز خاصة فتي تتطتيتيتقته
ايرنامج بناء ااقنرات ميينا رورة ااتحلي بتااصتيتر واات ت تابترة
أله ية دور اا رجز اتحقيق ااهنف اا نشود ا اا هننس مصعتب
أشاد بنور اا رجز في تطوير قطاع اا يان وقا ان اا رجز يذخر
بكوادر بح ية واعنن وميشرة ب ستقيل زاخر مشيترا ات تستاهت تتته
اا علية في مشروع سن أعااي عطيترة وستتتيت ت وفتي ااتختتتام
أج ع ااح ور بتأن ااتيتلتنان اات تتتحت ترة تترتتقتي بتااتنراستات
واايحوث ااعل ية في شتى مجاالتهات

كورس المساحات الحقلية لقنوات الري

السمنار العلمي السنوي لمركز البحوث
الهيدروليكية

نظم مرجز اايحوث ااهينروايكية بااتتنتستيتق متع إدارة ااتتتنريتب
وجااة اار جورس تنرييي في مجا األع ا اا ساحية ب يانتي
نظم مرجز اايحوث ااهينروايكية ااس نار ااعل تي ااترابتع تتحت
شعار ” دور البحث العلمي في تحقيقق االمقا القمقائقي“ وجتان اا رجز خ يومي  82-82ديس يرا استهتنفت ااتنورة عتند
ذاك في اا اني من يناير 8102م بقاعة ااتنت تط بتوزارة اات توارد  ) 28دارس على مج وعتين خ اايوم األو واا انتيا شت تلت
اا ا ية وااتر وااتكتهتربتاء بتحت تور وزيتر ااتنواتة بتااتوزارة اانورة محا رات تعري ية في ااجانب ااع لتي وااتنتظتر اتعتلتم
ومشارجه واسعه الخيراء وااياح ين في مجاالت ابتحتاث اات تيتان اا ساحة وجذاك ااتعرف على نوعية األجهتزة اات تستتتختنمتة فتي
قياس ااقطاعات ش ل ااع ل اا يناني زيارة اترعتة عتيتن ااتحتكتم
ااجامعات واا عاهن ااعليا ذات ااصلةت
وعند مقنر من ط
بر اا سل ية اع ل ااقياسات ااحقليةت
ااررض االساسي هو تقييم اع ا اا رجز ااتتتي اجتريت خت
ااعام حيأ تم استعراض مج ل اايحوث اا ن ذة اتلتعتام 8102م
وعندها عشرن مشاريع بح يه تطييقيه قام بتةعتنادهتا ااتيتاحت تيتن
ومساعن ااياح ين باا رجزت وقن اج ع ااح ور بتااتنور ااتذ
يقوم به اا رجز في دعم ااتن ية االقتصادية واالجت اعية بااي دت

زيارة الفريق االثيوبي للمركز

دورة تدريبية في مجال إدارة الموارد المائية
بالهند
شارك مساعن باحأ /ع تر متحت تن نتور آدم فتي جتورس إدارة
اا وارد اا ا ية ااذ عقن بجامعة رورجى بااهنن فتي اات تتترة متن
 82نوف ير إاى  02ديس ير بت ويل من ااحكومة ااهننيتةا تتحت
مس ى ” “East and Southern Africa Divisionبتنظيم
متتعتتهتتن Indian Institute Of Technology Roorkee
حيأ غطى ااكورس جوانب عنينة متعتلتقتة بتةدارة اات تيتان مت تل
ااهينرواوجي وااهينروايك وترير اا ناخ وإدارة اات تيت تانتات و
اشت ل على زيارات مينانية من نها خزان تهر ااذ يعتير
من بين أعلى ااسنود ارت اعا في ااعاامت

يتواصل ااع ل اايح ي حو تشريل سنود نهر تكز وعطيترة
اا شترك بين ااسودان وإثيوبياا حتيتأ أستتت تاف اات ترجتز فتي
مطلع ديس ير فريق ااع ل األثيوبي اا كون من ااياح يتن متامتو
جاسن ويوناس قنما) من اا عهن األثيوبي ال تيتان بتجتامتعتة أديت
ابابا بررض تياد اا علومتات وأعتناد نت تاذج ااتتتشترتيتلا ومتن
اا قرر أن ينتهي اع ا اا ريق اايح ي بنهاية يناير 8102مت

االحتفال المئوي لمحطة بحوث الجزيرة
ا رجز اايحوث ااهينروايكية ح ورا ا حت ا
شارك وفن م
بااذجر اا ئوية اتأسي محطة بحتوث ااتجتزيترة تتحت شتعتار
اايحأ ااعل ي اازراعي رجيزة ااتن ية اا ستنامة ) في82ـ 82
ديس ير برعاية ر ي ااتجت تهتوريتة واشتراف وزارة ااتزراعتة
ااهيئة جل ما تم إنجازن في اا ترة اا ا ية
وااراباتا استعر
وطرح رؤيتها اا ستقيلية ج ا تناوا عتند  )82ورقتة عتلت تيتة
من بينها ااورقة ااتعتلت تيتة ااتتتي تتحتو متا تيتهتا وحتا ترهتا
ومستقيلهاا ويذجر أن اا حطة تعن متن أعترا اات تحتطتات فتي
أفريقيا وااشرا األوسط وهي تع ل علي تقنيم اانصح واإلرشتاد
ااع لي واايحأ ااعل ي إ افة ااى أنها ت ع األس في ستيتاستة
تنويع اا حاصيل اازراعية بتااستودانت أشتتت تل االحتتت تا عتلتى
معارض وتكريم اارعيل األو ا حطة أبحاث ااجزيرةت
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