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مصطفــى/  منيــر  األمنــاء/  عــدن/ 
رياض شرف

ســعت إدارة صنــدوق صيانــة الطرق 
ممثلة باملهندس ســامي سامل باهرمز نائب 
رئيس مجلس اإلدارة منذ صدور قرار مجلس 
الــوزراء رقــم )45( لســنة 2018م بنقل 
تم  للعاصمــة عدن، حيث  الصناديق  مراكز 
وضع خطة عمل شاملة لتأسيس الصندوق 
الطرق  يف صيانة  الريادي  بدوره  والنهوض 
يف املحافظات املحررة بعد اإلهامل الشــديد 
الــذي تعرضت له شــبكة الطــرق ولعدم 
صيانتها بشــكل دوري مام تسبب بانهيار 

شبكة الطرق.
نائب  األخ  التقــت  صحيفــة »األمناء« 
رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق املهندس 
سامي سامل باهرمز لتســليط الضوء عىل 
أهم املشــاريع وأعامل الصيانة للطرق التي 
نفذها والصعوبات التي تعرتض سري عمله.. 

وكانت الحصيلة كالتايل:
بدأ املهندس سامي باهرمز حديثه 

قائاًل: بدأنا بإنشاء وتأسيس صندوق صيانة 
الطرق يف شهر فرباير 2018م بعد صدور 

قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2018م 
بشأن نقل عمل الصناديق إىل العاصمة عدن 
بدال من صنعاء التي تستحوذ عليها وتحتلها 

املليشيات االنقالبية الحوثية.
إيجاد  الوهلــة األوىل عىل  وعملنا منذ 
وتأهيــل الكادر املحيل القادر عىل تســيري 
الصنــدوق يف مجال صيانة  مهام وأعامل 
الخطط  وضــع  عىل  عكفنا  كــام  الطرق. 
دراسة  وفق  واملستقبلية  السنوية  والربامج 
فنية من املهندسني املختصني يف الصندوق.

)متويل  مشــكلة  الصندوق  وواجهــة 
املشــاريع(، ولعدم انتظام موارد الصندوق 
يف العام )2018 – 2019م( سعى الصندوق 
املشــاريع يف صيانة  بالبدء بتمويل بعض 
الطرق )وفقا لألولوية واالمكانيات املتاحة(. 
وســعينا جاهدين لتحصيل موارد الصندوق 
حيث اســتلمنا القيادة ورصيــد الصندوق 

)صفر(.

ماذا عن مشاريع الصندوق خالل العام 
2020م؟ 

نفذ الصندوق خالل هــذا العام عدد من 
املشاريع بتمويل محيل وأخرى بتمويل دويل 
وذكر هنا املشاريع املحلية عىل النحو التايل: 
7 كــم بكلفة  مرشوع الخــط البحري 

)444( مليون ريال، مرشوع الحمراء 1400 
مــرت بكلفة )350( مليــون ريال، مرشوع 
طريق عدن- أبني أعامل ترميم وإزالة الرمال 
53 كــم بكلفــة )22.500.000( مرشوع 
جسور وادي بنا بكلفة )268( مليون ريال، 
بكلفة  العرقوب  منحنيــات  تعديل  مرشوع 

)614( مليون ريال. 
)مشــاريع قيــد التنفيــذ تم ارســاء 
شقرة-  الدويل  الخط  مرشوع  مناقصاتها( 
بكلفة  املكال  بلحاف-  بلحاف،  احور-  احور، 
أكرث مــن )3 مليار و200 مليــون( ريال.. 
ويف محافظة لحج تم انجاز مرشوع شارع 
السياحة 350 مرت بكلفة )56( مليون ريال 
1400 مرت..  الجنــويب  املدخــل  ومرشوع 
وهناك مشــاريع تــم ارســاء مناقصاتها 
للصيانة الطارئة وإعادة التأهيل مثل )طريق 
الحبيلني العســكرية 37 كم بكلفة أكرث من 
الوهط-  ريال وطريق صرب-  مليون   )727(
طور الباحة 86 كــم بكلفة أكرث من )696( 

مليون ريال وطريق العسكرية لبعوس.
أما املشاريع ذات التمويل الدويل الجاري 

تنفيذها فهي عىل النحو التايل:
يف محافظــة عدن: شــارع القلوعة، 
جولــة الكهربــاء- النفق الصغــري، جولة 
ملعــب 22 مايو- جولــة عبدالقوي، جولة 
الســيلة- تقاطع املحاريق، جولة الربيقة- 
شارع الكورنيش، الطويلة جولة الفل شارع 
أروى، الشــارع الرئييس، سامل عيل.. ويف 
محافظة ابــني: جولة املكتب القديم- جولة 
الفرزة، حصن  القديم-  املكتب  شقرة، جولة 

شداد- الشــيخ عبدالله، الرماين+ الكريف+ 
السياحي+ السينام+ صالح قاسم+ الربيد+ 
املتحف+ العريش.. وإجاميل قيمة املشاريع 

املمولة دوليا 592.779 دوالرًا.

ماهي الصعوبات التي تواجه عمل 
الصندوق ؟

التي  العصوبــات  من  العديــد  هناك  ـ 
نواجهــا أهمها الفجوة بــني التمويل الذي 
معنا وبــني احتياج شــبكات الطرق، مثال 
أعــامل الصيانــة املطلوبــة للحفاظ عىل 
شــبكات الطرق قد تصل من 80 ـ 90 مليار 
ريال ميني لستة الف كيلو واملبلغ املرصود ال 
يزيد عن %10 هذه من أهم املعضالت ولهذا 
نحن نواجه ضغوطــات متواصلة من قبل 
املحافظني والسلطات املحلية يف املحافظات 
الصندوق يهتم بالطرق الرسيعة الرابطة بني 
الطرق  )%70( و)%30( صيانة  املحافظات 

الحرضية داخل املدن، ونحن نعطي األولوية 
بحسب املوارد املتاحة ونقول إن عام 2019م 
كان أفضــل من العام الحــايل 2020م من 

ناحية املوارد املالية.
وهنــاك صعوبــات أخــرى تتمثل يف 
التايل: عدم توريد حصــة الصندوق )5%( 
من قيمة كل لرت )بنزيــن- ديزل( ـ انعدام 
مادة االسفلت يف فرتة عمل بعض املشاريع 
وتأخــري وصولهــا ـ عدم تفعيــل قوانني 
1994م  محطات األوزان رقم )23( لســنة 
يف املنافذ مام يسبب تلف وتدهور الطرقات 

الزائدة لشــاحنات النقل  بســبب الحمولة 
وعدم االلتزام بالحمولة املحددة يف القانون.

ماهي نتائج زيارة محافظ عدن 
للصندوق ؟

جاءت زيارة محافظ عدن األستاذ احمد 
حامد مللس للصندوق لتلمس نشــاط عملنا 
ومعرفة املشاريع الجاري تنفيذها والجهات 
التي  والعراقيــل  واملصاعــب  املســتفيدة 
تواجهنا يف عدن وبعض املحافظات ومنها 
انعدام مادة االســفلت وتأخريها يف املنافذ 
ومشكورا  جاهدا  ســعى  وفعال  الحدودية، 
لوضع الحلول لهذه املشــكلة أيضا تم خالل 
الزيارة مناقشــة مســألة إصــالح قنوات 
ترصيف مياه األمطــار وهذا يشء معمول، 
وهناك بعض القضايا األخرى الهامة التي تم 
الزيارة وكان له دورا كبريا  مناقشتها خالل 

يف حل بعض القضايا العالقة.
بدأنا بأعامل السالمة املرورية

باهرمز  ســامي  املهندس  ويضيف  ـ 
قائــال: قمنا بتدشــني أعامل الســالمة 
املرورية التي تتمثــل يف وضع اللوحات 
وطالء  التوعوية  واإلرشــادية  اإلعالنية 

أرضية املشاة.
بدأ عمله من الصفر

املالية  الشــؤون  عام  مدير  ويوضح 
نبيل محمد جوهر بشأن إنشاء الصندوق 
يف عــدن قائــال: عندما بــدأ الصندوق 
أعاملــه يف عدن كان يعاين من شــحة 
املوارد املالية وكانت أوىل املوارد املستلمة 
)144.712.134( رياال والذي يعترب مبلغ 
ال يذكر أمام املشــاريع املطلوب تنفيذها 
يف املحافظات املحررة وبعد ميض قرابة 
سنة ونصف نعمل بدون موارد مالية حيث 
ظل الصندوق يعمل عــىل صيانة الطرق 
ومعالجة  الروتينية  والصيانــة  الطارئة 
ارضار الســيول التــي اتلفــت الكثري من 

الطرقات وازاحة الرمال.
وبعد استالمنا للموارد يف نهاية 2019م 
الطرقات  العديد من مشــاريع  بدأنا بتنفيذ 
يف املحافظــات والطرق الدوليــة الرابطة 
املحافظــات والدول املجــاورة وكان لنائب 
رئيس مجلس اإلدارة املهندس سامي باهرمز 
دورا فاعال يف متابعة تحصيل املوارد املالية 
للصنــدوق من خــالل التواصــل واملتابعة 
الحثيثة مــع دولة رئيس الوزراء واألخ وزير 

املالية.

ا�صتعدنا دور ال�صندوق الريادي وتفعيله من العا�صمة عدن
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق سامي باهرمز لـ«األمناء«:

 ا�صتلمنا القيادة ور�صيد ال�صندوق )�صفر(

حمافظ عدن وجه م�صكورا مبعاجلة العديد من امل�صاكل ونطمح باملزيد من االهتمام


