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تقريــــر

عبدالقوي  تقرير/  »األمناء« 
العزيبي:

كهربــاء  مؤسســة  شــهدت 
محافظة لحج تدهــوراً كبرياً عقب 
انتهــاء حــرب عــام 2015م، مام 
املايل  الفساد  ساعد يف توسع بؤرة 
واإلداري داخــل املؤسســة من قبل 
أي موازنة  العمل دون  نتيجة  آخرين 
سنوات   5 ملدة  ســنوية  تشــغيلية 
عجاف بعدم تحســن الخدمة وإمنا 

فساد يف الرصفيات املالية.
وبفضــل من اللــه ويف مطلع 
نوفمرب 2020 ترأس قيادة املؤسسة 
العمل  مدير عام جديد، والذي رفض 
يف ظــل عدم وجــود موازنة مالية 

لفرع املؤسسة.
عبدالحميد  املهندس  واســتطاع 
الرهوي، منذ مبارشة  بالليل شــيخ 
عمله، يف نوفمرب، من إعداد موازنة 
أوىل،  كمرحلة  للمنطقة  تشــغيلية 
ومن ثم لفــروع كهرباء لحج، وبذل 
كادر مؤهــل كلّفــه املديــر بالليل 
بإعداد املوازنــة ومتكن من إعدادها 
واعتامدها يف مطلع فرباير 2021م، 
وهو عمل ال يقوم به إال كبار القوم 
ممن ميتلكون حسا وطنيا وإخالصا 
وأمانة يف العمــل من أجل املصلحة 

العامة للمحافظة والوطن.

إعداد املوازنة واملنجزات
وخالل فــرة أقل من 4 أشــهر 
املهندس  العــام  املديــر  اســتطاع 
عبدالحميد بالليــل من إحداث قفزة 
متقدمة داخل الفــرع وتحويله إىل 
أشــبه بخلية نحل مــن خالل عمل 
منتظم منذ الصبــاح الباكر حتى ما 
الدوام الرســمي، وأيضاً  بعد انتهاء 
يعمــل املديــر من خــالل حضوره 
امليــداين يف بعــض أيــام العطلة 
والسبت(  )الجمعة  بيومي  الرسمية 
امليدانية  األعــامل  عــى  لإلرشاف 
وتلمس أي أمــور تحتاج إىل إصالح 
مبارش أو إعادة تأهيل يف الشــبكة 
الروح  فأعاد  املحوالت وغريهــا،  أو 
إىل فرع املؤسسة ويسعى إىل عودة 
خالل  من  باملؤسســة  املواطن  ثقة 
عند  ملحوظ  بشكل  الخدمة  تحسني 

املواطنني.
ومبعية  املدير،  متكــن  أن  وبعد 
أبناء لحج  الرشفــاء األوفياء مــن 
والعاصمــة الجنوبيــة عــدن، من 
لفرع  سنوية  تشغيلية  موازنة  إعداد 
املؤسسة عى مستوى املنطقة، ويف 
أقل فرة، محققاً مبعية أولئك الجنود 
املجهولني انتصاراً ومنجزاً مالياً عى 
املايل،  الفســاد  بؤر  تجفيف  طريق 
الذي دمــر ونهب املؤسســة ألكرث 
من 5 ســنوات مل تشهد مثلها خالل 

مسرية عهدها منذ التأسيس.
مكثفة  جهــوًدا  املواطن  ويرى 
تقوم بها املؤسسة من أجل تحسني 
املالية  القيود  رغــم  صيفاً،  الخدمة 
التي فرضت عى املؤسسة من خالل 
يســمى  مبا  الروتينية  اإلجــراءات 
الوحدة املحاسبية وما ينتج عنها من 
لبقية  تأخري عمل املؤسســة خالفاً 

الفروع األخرى.

إعداد املوازنة وكشف املستور
وخــالل قيام اللجنــة مببارشة 

تكشــفت  املوازنة  إلعــداد  عملها 
مببالغ  ماليــة  فضائح  أمامهــم 
للنظام  تجــاوز  معظمها  ضخمة 
والقانون والعمل املؤسيس الناجح، 

وهي تركة مثقله فساداً مالياً.
املدير العام جهودا  ويبذل حالياً 
كبرية بوضع حلول ومعالجات لها، 
وإحالة البعض - يف حال العجز عن 
معالجتهــا  - إىل الجهات الرقابية 
عامة  أمواال  باعتبارها  والقضائية 
وال بد للقانــون رسعة النظر فيها 
ومحاسبة أي طرف متهم مبامرسة 

فساد مايل دون أي حق قانوين.

زيارة الحوطة
ميدانية  استطالعية  زيارة  ويف 
قامت بها اإلعالمية »لونا اليافعي« 
لحــج  محافظــة  عاصمــة  إىل 
محطتي  إىل  ونزولهــا  )الحوطة( 
عبــاس ونارص مبعيــة مدير عام 
اليافعي  كهرباء لحج، حيث نرشت 
مقطع فيديو عى اليوتيوب أظهرت 
من خالله حجم الجهود التي يقوم 
بها املدير العــام ومبعية املوظفني 
وتحت  لحــج  بكهرباء  والعــامل 
عنــوان )كهرباء لحج إرصار عى 
اجتيــاز العقبــات(، وهي جهود 
سبق لـ«األمناء« النرش عنها والتي 
لالستعداد  لحج  كهرباء  بها  تقوم 
أبرزها متديد  الصيف، ومن  لفصل 
شبكة كيبالت أرضية يف الحوطة 
يف  تحســني  إحداث  بهدف  وتنب 
الشبكة، والتخفيف من االختناقات 
عى املحــوالت وإضافة محوالت 
جديدة، وإعــادة تأهيل غرف عدد 
من املحطات داخل مدينة الحوطة، 
باإلضافة إىل إعــادة تأهيل مبنى 
الفرع والــذي تحول جزء منه إىل 

أماكن شبه مهجورة.
كام يســعى املدير إىل الحصول 
عى مولدات سعة الواحد )20( ميجا 
عرب الوزارة، من جانب آخر استطاع 
املاهر  الربان  املؤسسة بقيادة  عامل 
املتمكن مــن العمل، المتالكه مؤهل 
مهندس وخربات ومعرفة من سابق 
يف العمل الفني واإلداري، ومن خالل 
خطط قيادة املؤسسة متكن العامل 
من فصل خط الوهــط من كهرباء 
محطة برئ نارص إىل كهرباء محطة 
عبــاس، وبنجاح كبري ومشــهود، 
أضف ذلك إىل وجــود خطط عديدة 
ستقوم بها كهرباء لحج خالل قادم 
لتلبية  بالخدمة  تحسناً  ترتقي  األيام 

احتياج املواطن.

فضيحة املليار
وقالت اإلعالميــة لونا اليافعي: 
»كان فطورنــا اللحجي املميز باكراً، 
ليكــون نهارنــا بالتأكيد يف مكتب 
كهربــاء الحوطة، هذه املنطقة التي 
تفوق  مســتمرة  انقطاعات  تعاين 

معاناة العاصمة عدن«.
وأشارت إىل الخطوات التي يقوم 
بها املدير العام لخدمة املواطنني من 

خالل تحسني خدمة الكهرباء.
العيار  من  قنبلة  عن  وكشــفت 
الثقيل وفضيحة مالية تعد جزًءا من 
واستوطن  رضب  الذي  الفساد  بؤرة 
املدير  الفرع منذ ســنوات، ويسعى 

فقد  جذريــاً،  اقتالعه  إىل  بالليــل 
كشــفت عن »مديونية ُعَهد شيكات 
أورثها املدير السابق دون محاسبته، 
وتقدر بحــوايل مليار و 660 مليون 
ريال مينــي، وال زال لليــوم يعاين 

املكتب من تركتها دون سداد«.

ما دور الوحدة الحسابية؟
بعد كشــف فضيحــة مديونية 
عهد الشــيكات مببلع تجاوز املليار 
ريال ميني، برزت تســاؤالت بحاجة 
إىل إجابــة، مفادها: ما دور الوحدة 
املحاسبية التي فرضت من قبل قيادة 
الســلطة املحلية بلحــج داخل فرع 
الكهرباء خالفاً للنظام والقانون من 
هذا املبلغ؟ أيــن دورها وهي مبثابة 
أي عملية رصف  رقابية عــى  عني 
مــايل؟ أم أنها فقــط وجدت ليك 
والسكوت  رصف  أوامر  أي  ترشعن 
عن مبالغ العهد وغريها من األمور 

املالية؟
فضيحة شــيكات الُعَهد تتطلب 
استشعاراً مسؤوالً جادا وعاجال من 
قبل جميع الجهات ذات االختصاص 
برسعــة التدخل والنظــر يف هذا 
املبلغ، ومحاســبة ومعاقبة أي فرد 
أيا كان رمبــا تالعب يف املال العام 
الخاص بفرع املؤسســة من خالل 

رسعة تقدميه أمام سلطة القضاء.

معضلة كبرية.. أزمة الوقود
مؤسســة كهربــاء لحج، رغم 
حجــم الجهود املكثفــة التي تقام 
فيها عى قدم وســاق وعى مدار 
تقــف عاجزة  أنها  إاّل  24ســاعة، 

باعتبارها  املحطات  وقود  أزمة  أمام 
معضلــة وتحديــا وتهــدم كل تلك 
الجهــود، وهــي فعــالً تعترب أكرب 
املؤسســة  قيادة  تواجــه  معضلة 
ثنائيا  تعاونا  يتطلب  واملحافظة مام 
مشــركا من قبل القيادتني ورسعة 
محطات  وقــود  مخصص  انتــزاع 
لقاءات  عقد  خالل  من  لحج  كهرباء 
مع الوزارة ورشكــة النفط واللجنة 
اإلرشافيــة لرصف وقــود املحطات 
واستخراج  السعودية  للمنحة  التابع 
مخصص الوقود مــع ضبط عملية 
االنطفاءات  فزيادة  بانتظام،  رصفه 
الكهربائية شتاًء التي شهدتها لحج، 
تنذر بصيف حــاٍر ملتهب قد يفجر 
ثورة شــعبية داخل لحج ويهدم كل 
التي قامت بها املؤسســة  املنجزات 

ملواجهة فصل الصيف.
فهــل آن األوان بإجــراء تحرك 
عاجــل وانتــزاع مخصــص وقود 
ثابت لكهرباء لحج يرصف بشــكل 
منتظــم ويومياً؟ أم أنــه كام يقال 
ال يــزال املُخــرج املجهــول الهوية 
كام  الوضع  بقاء  اســتمرارية  يريد 
هــو متدهوراً يف جانــب الخدمات 
منذ عــام 2015 وإىل عام 2021م، 
رمبا ألغــراض ال يعرفها غري رجال 
السياسة من كبار القوم؟! ومع ذلك 
صيف  أن  خرياً  لحج  أهايل  يستبرش 
2021 ســيكون صيفاً بارداً وسالماً 
إن شــاء الله، طاملا هناك قيادة ذات 
مؤهالت عالية وحريصة كل الحرص 
عــى تلبيــة متطلبــات املواطنني 

بتحسني الخدمة الكهربائية.

كهرباء حلج.. ف�ساد مايل بلغ )مليار و660 مليون( ريال
عانت من تركة فساد مالي كبير..

ما دور الوحدة احملاسبية التي ُفرضت من السلطة احمللية بلحج؟

ما أكبر معضلة تواجهها مؤسسة كهرباء حلج؟
إعالمية تفجر قنبلة فساد بكهرباء حلج بلغت أكثر من مليار


