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الرئيس السوداني عمر البشير في جولة مبوقع مشروع سكر كنانة عبدالرحمن العتيقي وزير املالية األسبق والرئيس السوداني الراحل جعفر منيري في افتتاح مصنع سكر كنانة في مارس 1981 بحضور شركاء عرب وأجانب

الوفد الصحافي الكويتي اطلع عليهما ورصد المساهمة الكويتية في تصميمهما وإنجازهما

مشروعا »سكر كنانة« و»سد َمروي« في السودان شاهدان على دعم الكويت
لألشقاء العرب حكوميًا وشعبيًا إيمانًا بأهمية دفع االقتصاد العربي واإلسالمي

مسؤول في سد مروي يشرح للوفد الصحافي الكويتي فكرة املشروع ويبدو في ميني الصورة السفير سليمان احلربي

الملهم الطيب: فكرة »س�كر كنان�ة« هدفت إلى م�زج الخبرة الغربي�ة بالثروات المالي�ة العربية
وث�روات الس�ودان الطبيعي�ة المتمثل�ة ف�ي الش�مس واألرض الخصب�ة ومي�اه ال�ري الوفي�رة

الوفد الصحافي الكويتي مع مدير عام  شركة سكر كنانة امللهم الطيب الوفد مع سفيرنا في اخلرطوم سليمان احلربي أمام مبنى مطار مروي الذي سيفتتح في ابريل املقبل

ب  محج�و
خلي��ل: دع�م 
الكويت لمشروع 
س�د م�روي بلغ 
45% من التكلفة 
ها  د ج��ه��و و
ة  د مش��ه��و
ف��ي إن��ج�از 
ت  ع�ا و لمش�ر ا
لض�خ��م��ة  ا
الس�ودان ف�ي 

الكهرباء  والصناعة وصناعة 
ونقل���ة نوعية اضافية للربط 
الكهربائي بني السودان ومصر 
واثيوبيا مبينا ان هذا السد هو 
واحد من بني 22 قطعة سدية 

في مجرى نهر النيل.
وقال ان س���د م���روي هو 
مش���روع طاقة مائية متعددة 
األغراض يهدف في األس���اس 
الكهرومائية  الطاق���ة  لتوليد 
ملقابلة الطل���ب املتزايد عليها 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
وتوفير مصدر طاقة رخيص 
نسبيا لتحسني الزراعة املروية 

في كل البالد.
واضاف ان املشروع يهدف 
كذلك ال���ى اس���تخدام الطاقة 
الكهربائية في استخراج املياه 
الزراعة  اجلوفية للتوسع في 
وانش���اء مش���اريع صناعية 
وصناعات غذائية ومش���اريع 
تعدين تعتمد عل���ى الكهرباء 
كمصدر أساسي للطاقة وادخال 
صناعات األس���ماك في بحيرة 
املشروع وحماية مناطق املجاري 
 الدنيا من الفيضانات املدمرة.

كما يهدف املشروع الى حتسني 
املالح���ة النهري���ة وحتس���ني 
مس���توى املعيش���ة بالنسبة 
للس���كان في منطقة املشروع 
بخلق استثمارات وفرص عمل 
جديدة وتخفي���ف العبء عن 
القائمة خاصة فيما  اخلزانات 
يتعلق بالتضارب بني استخدام 
املياه في الري وانتاج الطاقة.

وذكر م.خليل ان السد يقع 
على بع���د نحو 350 كيلومترا 
شمال اخلرطوم ويتمركز في 
الغربي من  اجلزء اجلنوب���ي 
بالد النوبة في صحراء بيوضة 
في منطقة منبس���طة تتكون 
بصورة رئيسية من اجلرانيت 

واحلمم.
ان����ش���اء  ان  واض�������اف 
سد مروي صاحبه ع���دد من 
املش���اريع منها طريق مروي 
العربي  الذي موله الصندوق 
وجس���ر الصداقة بني مدينتي 
مروي وكرمي���ة وطريق بري 
اخر ومطار دولي وخط للسكك 

احلديد.

الخرطوم � كونا �  منى ششتر 
وحسين حسن:

لم تك���ف الكويت يوما عن 
مد يد العون واملس���اعدة الى 
ش���قيقاتها العربية سواء كان 
ذلك على املس���توى احلكومي 
أو الشعبي اميانا منها بأهمية 
القومي���ة العربي���ة وضرورة 
واملش���روعات  الش���راكات 
الداعمة لالقتصاد  االقتصادية 
العربي واالس���المي على حد 

سواء.
الكويتي  وكان الصن���دوق 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
العقود  العربي���ة على م���دى 
ال���ذراع  اخلمس���ة املاضي���ة 
االساسية للحكومة في متويل 
العديد من املشروعات في الدول 
العربية واالس���تثمار فيها مبا 
يسهم في تطوير اقتصاداتها 
وتعزيز التنمية فيها وتوفير 
فرص العمل واحلياة الكرمية 

لشعوبها.
ت�����ل���ك  واالمثل���ة عل���ى 
العربية   � الكويتية  الشراكات 
كث��ي���رة ن���ذكر من���ها ع���لى 
املث���ال ال احلص���ر  س���بيل 
ف���ي جمهورية  مش������روعني 
السودان الش����قيقة اطلع عليهما 
الوفد الص���حافي الكويتي االول 
الذي يزور الس���ودان والتقى 
املسؤولني فيهما هما مشروع 
شركة س���كر كنانة ومشروع 

سد مروي.
وضم الوف���د في عضويته 
زمالء من جمعية الصحافيني 
ومن وكالة االنب���اء الكويتية 
)كون���ا( وهم عدنان الراش���د 
رئيسا وسامي النصف ود.هيلة 
املكيمي ومنى شش���تر وخالد 
الطراح. وبدأت  معرفي ودينا 
حكاية الكويت مع شركة سكر 
كنانة ف���ي يوليو ع���ام 1977 
حيث يعد هذا املش���روع كنزا 
ثمينا للسودان واكبر مشروع 
متكامل إلنتاج السكر في العالم 
اكتمل انشاؤه في اقل من أربع 
سنوات في ارض تقع على بعد 
1200 كيلومتر من اقرب ميناء 
بحري )بورسودان( ويهدف الى 
توفير االموال للسودان بدال عن 

للمشروع 850 مليون دوالر فيما 
قدم السودان 575 مليون دوالر 

والصني 520 مليون دوالر.

45% من التكلفة

واضاف م.خليل ان نس���بة 
دعم دولة الكويت في مشروع 
السد بلغت نحو 45% من التكلفة 
مشيدا باملساعدات التي قدمتها 
الكويت لقيام السد وجهودها 
في دعم املشروعات الضخمة 
في بالده اضافة الى املؤسسات 

اخليرية واالستثمار.
وكشف عن ان السد يتكون 
من عش���رة توربين���ات ينتج 
الواحد منها 125 ميغاواط من 
الكهرباء ويبلغ طول البحيرة 
نحو 9.500 كيلومتر وارتفاعها 
نحو 67 مترا فيما يبلغ حجمها 

نحو 12.5 مليار متر مكعب.

نقلة نوعية

واعتبر م.خليل سد مروي 
انطالق���ة بالنس���بة للزراعة 

املنتج���ة لالع���الف وااللبان 
ومزارع اخلض���راوات اضافة 

الى انتاج اللحوم.

سد مروي

وعن مش���روع سد مروي 
املقيم باملشروع  قال املهندس 
محج���وب ادري���س خليل ان 
التخطي���ط لقيام الس���د الذي 
ابريل  يفتتح رسميا في شهر 
املقبل بدأ في اربعينيات القرن 
املاضي ووضعت اول دراس���ة 
متكاملة له عامي 1993 و1999 
حيث اصدر الرئيس السوداني 
املشير عمر حسن البشير قرارا 
بتأسيس وحدة لتنفيذ السد.

وذكر ان تكلفة بناء الس���د 
بلغت نح���و ملي���اري دوالر 
وش���اركت في اجنازه شركات 
صينية وفرنسية واملانية وجاء 
اغلب التمويل من دول عربية 
مثل الكويت والسعودية وقطر 
وعمان على شكل قروض ميسرة 
ومنح وقدمت الصناديق العربية 

نهاية شهر ديس���مبر املاضي 
اول ش���حنة من االيثانول الى 
هولندا )خمسة ماليني لتر من 
االيثانول( وتلتها شحنات اخرى 
الى االحتاد االوروبي،  مماثلة 
مش���يرا الى ان قيمة الشحنة 
االولى بلغت ثالثة ماليني و300 
الف دوالر اميركي بواقع 660 

دوالرا للتر الواحد.

أرباح كبيرة

وقال الطيب ان شركة كنانة 
حققت خالل االعوام املنصرمة 
ارباحا كبيرة حيث ارتفعت العام 
املاضي بنسبة 25% مضيفا ان 
الشركة لم تأل جهدا في تأسيس 
شركات أخرى تدعم جهودها 
وتعمل على تأمني تنفيذ خطة 

السكر الكبرى.
وذكر أن ذلك يتماش���ى مع 
املبادرات  رؤيتها في تعزي���ز 
الزراعي���ة الرائدة التي تندرج 
ضمن برنامج النهضة الزراعية 
الوطنية ومنها تلك الشركات 

ليصل الى 1.2 مليون طن.

21% من رأس المال

وق���ال الطي���ب ان الكويت 
تس���اهم بنسبة 21% من جملة 
الى جانب  رأسمال املش���روع 
السودان والسعودية والشركة 
العربية لالس���تثمار واالمناء 
الزراع���ي ومص���رف التنمية 
االجتماعية ومجموعة البنوك 

التجارية السودانية.
واوضح ان املش���روع يعد 
واحدا من اجنح مش���روعات 
العربي املشترك مبينا  العمل 
ان الشركة انشأت العام املاضي 
مصنعا النت���اج االيثانول من 
مخلفات السكر وهو االول من 
نوعه في افريقيا بكلفة بلغت 
15 مليون دوالر ويتدرج انتاجه 
ليبلغ 200 ملي���ون لتر خالل 
عامني وحتتل السودان املرتبة 
انتاج  ف���ي  السادس���ة عامليا 

االيثانول.
وافاد ان الشركة صدرت في 

مرحلة التصميم«.
واستذكر الطيب كيف بدأت 
الفكرة في بداية السبعينيات في 
ذهن الرئيس السوداني حينذاك 
جعفر مني���ري ورجل االعمال 
روالند تاين���ي ورجل االعمال 
املمث���ل ملجموعة  الس���وداني 
الكويتية في  شركات اخلليج 

السودان د.خليل عثمان.
وقال: كان للرئيس منيري 
الس���ودان  رؤيته في حتويل 
العرب استنادا  الى سلة غذاء 
الى امكانات السودان الزراعية 
ومصادر الري الهائلة من النيل 
ورؤيته كذلك ان احد املجاالت 
التي ميك���ن ان يحقق بها ذلك 
هو مجال انشاء صناعة ضخمة 

للسكر.
ان املشروع بدأ  الى  وأشار 
باالنتاج في موسم 1981 - 1982 
اكثر من  ويقوم حاليا بإنتاج 
430 الف طن من السكر سنويا، 
مبينا ان الش���ركة تسعى الى 
زيادة االنتاج بواقع 800 الف طن 

امتصاصها وانفاقها.

فكرة المشروع

ويقول املدير العام للشركة 
امللهم الطيب ان فكرة انش���اء 
مشروع كنانة هدفت الى مزج 
اخلبرة الغربية بالثروات املالية 
الس���ودان  العربية وبثروات 
الطبيعية املتمثلة في الشمس 
واالرض اخلصبة ومياه البري 
الوفيرة، وذلك من اجل انشاء 
مشروع صناعي زراعي يعود 
على السودان بالعديد من املزايا 
االقتصادية منها خلق الوظائف 
ونقل التقنية املتقدمة وايجاد 

بديل جديد للواردات.
وأرجع الطيب مضي كنانة 
في مشروعها ومسيرتها رغم 
ما واجهت���ه من صعوبات الى 
ال���ذي حصلت عليه  التمويل 
من دول عربية وعلى رأس���ها 
الكوي���ت، حيث يق���ول »لوال 
الكويتية  مساهمة احلكومتني 
والسعودية ملا متكنا من تخطي 

)خالد معرفي � كونا(لقطة لسد مروي الذي سيفتتح في أبريل املقبل


