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"األمناء" تقرير/ عبد القوي العزيبي:
 تفتقــر محافظــة لحج إىل أبســط 
الطرقات  بقطاع  والتنميــة  البناء  مقومات 
والجسور، وخصوصًا عقب حرب 2015 وما 
خلفته من تدمري البنية التحتية، وعىل رأس 
ذلك الطرقات، وما تشــهده يوميًا الطرقات 
من حــوادث مروريــة نتيجــة الحفريات 
والتشققات التي تعاين منها معظم الطرقات 
الطبيعية  البيئة  الحرب وأثر  يف لحج بسبب 
وحموالت الشــاحنات، يف ظــل عدم توفر 
مادة اإلسفلت حتى تتمكن القيادة بلحج من 

إصالح جميع الطرقات من جديد. 
بدورهــا، قامت "األمناء" باســتطالع 
ميــداين ملعرفة حجــم األرضار يف طرقات 
لحج، وأيضًا استعادة موقع كسارة وخالطة 
الدكيم بلحج، يف 21 مارس 2019م، بقيادة 
العميد  لحج  محافظــة  وكيل  اللجنة  رئيس 
اعترب  ولقد   ، الحجيــي  هيثــم  عبدالفتاح 
ذلك اليوم أحد املنجــزات املضافة إىل رصيد 
املنجزات التــي بتم تحقيقهــا بلحج عقب 
2015م، من قبل قيادة السلطة  انتهاء حرب 
املحلية بقيادة اللواء ركن أحمد تريك لحفظ 
أصول املال العام، من خالل اســرجاع أهم 
أصول املؤسســة العامة للطرق والجســور 
بلحج، عــىل اعتباره حدثــا تاريخيا صنعه 
الحجيي ومبعية  الوكيــل  ميدانيًا بنجــاح 
مدير فرع املؤسســة املهندس رياض، وجاء 
هــذا املنجز بإرشاف مبــارش محافظ لحج 
اللواء أحمد تريك ونائب رئيس مجلس إدارة 

صندوق الطرق املهندس سامي باهرمز.

 
 نبذة عن الكسارة والخالطة

لقد قام يف 21 مارس 2019م، األخوان 
وكيــل محافظة لحــج عبدالفتــاح هيثم 
والجسور  الطرق  مؤسسة  ومدير  الحجيي، 
بلحج املهندس رياض حســن زين، ومبعية 
اللجنة األخويــن فيصل عي محمد  أعضاء 
الرقابة بديــوان عام  املحافظة،  إدارة  مدير 
القانونية  الشؤون  إدارة  وجالل طمبح مدير 
بديوان املحافظة، من إبرام محرض اسرجاع 
املوقع االسراتيجي الهام للمؤسسة املعروف 
باســم )مجمع نوبة الدكيــم - مديرية تنب 
بلحــج( واملكون من بقايــا معدات خالطة 
تقدر  مبســاحة  أخرى  ومعدات  وكســارة 
38172 مرا مربعا، والذي كانت تستفيد من 
خدمة هذا املوقع عدد من محافظات الجنوب 
يف لحــج وعدن وأبــن والضالع يف قطاع 

الطرقات.
 

استالم الكسارة والخالطة

لقد أمثرت جميع الجهود املذكورة أعاله 
عىل اســتالم املوقع مبوجب محرض رسمي 
واتفاقيات قانونية عرب اللجنة املشــكلة من 
لجنة  وأيضًا  الوكيل  برئاسة  املحافظة  قيادة 
فرطش،  نارص  الشــيخ  برئاســة  التحكيم 
وكالهام الحجيي وفرطــش لعبا دورًا بارزًا 
بتحقيــق اســتالم املوقــع والتوقيع عىل 
املحرض، ومبوجب ذلك فقد قام الشيخ أحمد 
صالح الثوم املشــهور بالشــيخ )العطيل(، 
املؤسســة من اســتعادة واستالم  بتمكن 
إعادته كأحد  تــم  املوقع قد  املوقع، ويعترب 

أصول مؤسســة الطرق والجســور بلحج، 
دون أي منازع ينازعها عىل امللكية، وفقًا ملا 
آنذاك،  تم االتفاق علية بن أطراف االتفاقية 
وقد شــارك يف عملية االسرجاع ومراسيم 
العميد ركن نجيب ســعيد عبدالله،  التوقيع 
والنقيب/  حــزم،  الثاين  العند  محور  أركان 
بديع عبده محمد ســعيد، نائب ضابط أمن 

العند. 
وخــالل النزول إىل املوقــع حث أركان 
محور العنــد قيادة فرع املؤسســة بإعادة 
تشــغيل املوقع يف القريب العاجل لإلسهام 
املحافظة،  تشــهدها  التي  التنميــة  بعجلة 
ملتزمــًا بتوفري وجبــات األكل اليومية إىل 
املواقع واإلســهام بعملية تأمن  حراســة 
املوقع باي لحظة، إاٌل أن منذ اســتالم املوقع 
يف مارس 2019 وإىل اليوم مل يتم االستفادة 
منه لعدم توفر دعم مايل لتشــغيل الكسارة 

والخالطة. 

حلم التشــغيل وعدم وجود 
اعتامد مايل

كل تلك الجهود التي شــارك فيها رئيس 
مجلس الوزراء واملحافظ واللجنة الحكومية 
والقبليــة، وأمثرت باســرجاع املوقع عام 
2019، فقد أحبطت جميع تلك الجهود، وظل 
املوقع كانه مل يتم اســرجاعه نتيجة لعدم 
توفر اعتامد مايل لتشغيل الكسارة والخالطة 
ومع زيــارة املحافظ األخــرية إىل الرياض 
واللقــاء بالرئيس عبد ربــه منصور هادي، 
للمحافظة  ماليــا  مبلغا  الرئيــس  واعتامد 
بواقع 4 مليار ريال ميني لدعم البنية التحتية 
بلحج، اســتبرش املواطنــون بلحج بتحريك 
املياه الراكــدة يف نوبة الدكيــم، من خالل 
قيام املحافظ الريك باعتامد مبلغ مايل من 

والخالطة،  الكسارة  لتشغيل  الرئايس  الدعم 
ملا لذلك مــن أهمية يف إعادة تأهيل وإصالح 
طرقات املحافظة للحد مــن وقوع الكوارث 
املرورية اليومية وما تخلفه من زهق األرواح 
واملخاســري املالية، وليك يتــم إظهار لحج 
أمنوذجًا جذابا يف مجال الطرقات باعتبارها 
محافظة مرامية األطــراف مع محافظات 
أخرى، وفيها طرقات محلية ودولية بحاجة 
ماســة إىل إعادة التأهيل لتوفري الســالمة 

لعامة الناس.
 

كلفة إعادة تشــغيل الكسارة 
والخالطة

مصادر محلية أكــدت لألمناء أن إعادة 
تشغيل الكســارة مع الخالطة ماركة صيني 
PL2000 موديــل 2001م، لن يتجاوز مبلغ 
300 مليون ريال ميني، فهل ســوف تدخل 
قيادة لحــج مجددًا التاريخ بعد اســرجاع 
املوقــع، وتخصيص مبلغ مــن مبلغ الدعم 
الكسارة  تشغيل  إلعادة  للمحافظة  الرئايس 
والخالطــة من خــالل تشــكيل لجنة من 
مهندســن فننن خرباء يف إعداد دراســة 
االحتياج إلعادة تشــغيل الكسارة والخالطة 
واعتامد املبلغ، وإخــراج حلم أبناء لحج إىل 
النور حتى تتمكن املؤسســة العامة للطرق 
والجسور فرع لحج من تنفيذ عملها بنجاح 
اإلجابة  بلحــج؟ ونرك  الطرقات  يف قطاع 

عىل هذا السؤال لقيادة لحج.

ماذا قال فتاح عام 2019م؟

الوكيل  2019م،  بعام  آنذاك  أشــاد  لقد 
عبدالفتاح هيثم وكيل املحافظة رئيس اللجنة 

بجميع األطراف، مثمنــًا مواقفهم الوطنية 
الســلطة  لقيادة  الداعم  الكبــري  وتعاونهم 
املحليــة باملحافظة ومتكن املؤسســة من 
استعادة هذا املوقع االسراتيجي، معتربًا عن 
هذه الخطوة مــن أبرز املنجزات عقب انتهاء 
الحرب باستعادة أحد أصول الدولة مبساحة 
38172 مرا مربعــا، مع ما تبقى من بعض 
باملبرشة بخري  الخطوة  املعدات، واصفا هذه 
قادم وتعاٍف كبري ســوف تشهده املحافظة 
خالل األيام القادم، شــاكرًا قيادة الســلطة 
املحليــة كل من كان لــه بصمة مرشفة يف 

نحاج هذا االتفاق وتحرير محرض االستالم.

ومتنى من قيادة املؤسسة إعادة تشغيل 
املوقــع خالل عــام 2019م، اليــوم قيادة 
املؤسسة تنظر إىل املحافظ بنظرة املسؤولية 
والثقــة فيه كقائد حكيــم يف اعتامد مبلغ 
لتشغيل الكســارة والخالطة، وحال حصول 
ذلك فإن تريك لحج ســيحقق منجزا عظيام 
ورافدا أساســيا محليا يف إصالح الطرقات، 
وما ســوف توفره املؤسسة من مبالغ مالية 

سنوية يف منو اإليراد بلحج.

تكلفة التشغيل

وحصلــت األمنــاء عىل دراســة قام 
بإعدادهــا كٌل من األخويــن مدير عام فرع 
زين،  رياض حسن  املهندس  بلحج  املؤسسة 
واملدير العام التنفيــذي املهندس عىل أحمد 
حسن، تشــري اىل أن تكلفة تشغيل الكسارة 
210 مليون ريال  والخالطة تراوح مببلــغ 
ميني، وقد تكون هذه الدراســة قبل ارتفاع 
أســعار العملــة، وميكن حاليــًا ال تتجاوز 
التكلفة كامــاًل مبلغ 300 مليون ريال ميني 

مع ارتفاع ســعر الرصف مؤخرًا أو أقل من 
هذا املبلغ.

 

جدوى اقتصادية

تشغيل  حال  أن  إىل  الدراســة  تشــري 
االقتصادية  الجدوى  فان  والخالطة  الكسارة 
يف االيراد الســنوي املتوقع حال تشــغيلها 
ويف حال ســفلتة 20 كــم ٢ بعرض 7 مر، 
ســوف توفر ايراد مببلغ 327491090 ريال 
ميني، مام يعني تكلفة مبلغ تشغيل الكساره 
والخالطه لسوف توفرة املؤسسة اىل خزينة 
الدولة خالل عام، مع جدوله ســداد السلفة 
وااليرادات املتوقعة خالل الخمســة األعوام 
القادمة بالريال اليمني، أضف إىل ذلك إحداث 
تنمية مســتدامة مشهود يف جميع طرقات 
املحافظة واالكتفاء الذايت بلحج بوجود مادة 

االسفلت.

ما خدمات الكسارة؟

حال تشــغيل الكسارة والخالطة سوف 
الخدمات  بتقديم  بلحج  املؤسسة  يقوم فرع 
يف إعادة صيانــة وتأهيل طرقات املحافظة 
كاماًل، مع سفلتة اي طرقات جديدة، مضاف 
التدخل يف طرقات محافظات عدن  إىل ذلك 
/ أبن / الضالع، مبــا يف ذلك طرقات تعز 

اليمنية.

فرصة ال تتعوض

لــكل ما تقــدم ذكره يــرى املواطنن 
واملهتمن من املهندســن مبجال الطرقات، 
وجود فرصة ال تتعــوض باي مثن، وتحتاج 
قائد حكيم وصياد ماهــر، يف عملية إعادة 
تشغيل الكساره والخالطة من جديد مبجمع 
نوبة الدكيم العند بلحج، من خالل دراســة 
جاده واعتامد مايل خاص من الدعم الرئايس 

واخراج الحلم إىل النور. 

طرقات املوت بلحج

وتشــهد لحج العديد من طرقات املوت 
ابرزها خــط الوهط / طوالباحة، والذي هو 
خط دويل ويحدث فيــه العديد من حوادث 
املوت نتيجة لتهالك االســفلت، ومانتج عنه 
قبل فرة من احــراق أرسة كاملة ووفيات 
وجرحى، أضف اىل الخــط من رأس عمران 
وحتى رأس العــارة، والخط العام من جولة 
العند مرورًا حتى مدخل  الكراع وحتى مثلث 
الكبرية  الضالع، والذي يعاين من الحفريات 
والتشــققات والحوادث اليومية، اضف اىل 
العديد من الخطــوط الفرعية املتهالكة جدًا 
يف لحج، والتي ينتج عنها خســائر برشية 

يف االرواح ومادية يف املركبات. 
ويف الختام، تطرق األمناء باب السلطة 
املحلية بلحج عرب هذا االستطالع لترك عىل 
طاولة الســلطة ما جاء فيه واتخاذ ما يلزم 
لخدمة املواطنن واملصلحة العليا للمحافظة، 
فمنــذ عــام 2019م تم اســرجاع موقع 
وبإرشاف  الدكيم،  بنوبة  والخالطة  الكسارة 
حكومي ومحي وقبي، ومع ذلك إىل اليوم 

مل يتم تشغيلها لالستفادة من خدماتها.

تقريـــر

نطالب ب�سرعة ت�سغيل الك�سارة واخلالطة بنوبة الدكيم بالعند
اإعادة ت�سغيل الك�سارة �سي�ساهم باإ�سالح الطرقات للحد من حوادث املوت اليومية

مواطنون بلحج لـ"األمناء":

قد ي�سل اإيراد الك�سارة واخلالطة �سنويا اإىل  )327.491.090( رياال مينيا
ما اجلدوى االقت�سادية يف حال ت�سغيل الك�سارة واخلالطة؟


