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منيــر  اســتطالع/  »األمنــاء« 
مصطفى - رياض شرف:

مديريــة صرية قلــب العاصمة 
املعامل  بوجود  متتاز  عدن،  الجنوبية 
األثرية والتاريخية واألسواق القدمية 
أوضاعا  تعيش  املديريــة  هذه  فيها، 
تدعو لالســتغراب والعجب بســبب 
الذي طال  البنــاء العشــوايئ  متدد 
جبالها وقنوات السيول وحتى مقابر 
املخاطر  ناهيك عن  ُتحرتم،  املوىت مل 
املركزي للخضار  الســوق  التي تهدد 

والفواكه.
»األمناء« بدورها نزلت إىل مكتب 
األشــغال العامــة باملديرية والتقت 
مدير مكتب األشــغال العامة ومدير 
الخدمات باملجلس االنتقايل الجنويب 
باملديرية، وطرحــت عىل طاولتهام 

تساؤالت، فخرجت بهذه الحصيلة.

إمكانيات شحيحة
يقــول مديــر مكتب األشــغال 
العامة املهندس خالد عولقي: »البناء 
العشوايئ مشكلة، ومديريتنا كغريها 
مــن مديريات العاصمــة عدن التي 
تواجه امتداد العشوايئ كاألخطبوط، 
العشوايئ  انترش  مديرية صرية  ففي 
يف مرتفعات الجبال من قبل النازحني 
الشــاملية  املحافظات  القادمني من 
من مناطق الــراع، وكذا متنفذين 
األشغال  مكتب  يف  نحن  عسكريني، 
اإلمكانيات  نعمل بحســب  باملديرية 
وعامل  موظفــون  ولدينا  املتاحــة 
جيدون يقومــون بواجبهم بقلة من 
سيارة  ســوى  منلك  ال  اإلمكانيات.. 
خربانة متهالكة تستخدم يف أعامل 
واملوازنة  البيئــة،  العوائــق وصحة 
التشغيلية ال تفي بالغرض يف تغطية 
نفقات العمــل، فحمالتنا عىل البناء 
العشوايئ مستمرة بحسب توجيهات 
تم  مللس  أحمــد حامد  محافظ عدن 
مكتب  مهنديس  من  لجنة  تشــكيل 
األشــغال باملديرية إلزالة العشوايئ 

الذي بني فوق مجرى سيول األمطار 
ووجود معالجة لتحمي املواطنني من 
مخاطر الســيول الجارفة وال تسبب 

كارثة للشوارع ومنازل املواطنني«.

عــى  العشــوايئ  متــادي 
املعامل التاريخية

املرتدي  بالوضع  يتعلــق  وفيام 
للمبنــى التاريخي للســوق املركزي 
صرية  مبديرية  والفواكــه  للخضار 
لعدم  لالنهيار  معرضــا  أصبح  الذي 
إجــراء أي أعامل تأهيليــة للمبنى، 
الخدمــات  إدارة  رئيــس  يتحــدث 
باملجلس االنتقايل الجنويب باملديرية 
قائال:  الربي  عبداللــه  املهندس عيل 
»مبنى سوق الخضار والفواكه مبنى 

تاريخي يعترب مــن معامل عدن، وما 
إليه من حال يشء مؤســف،  وصل 
يف 29 يونيــو 2020م قام فريق من 
بالعاصمة  العامة  األشــغال  مكتب 
عدن برئاســة املهندس نجيب مبارك 
مديــر اإلدارة الهندســية وعضوية 

املهندس رفيــق أحمد واملهندس عيل 
عبدالله الربي وعصام ســعيد مدير 
األسواق العامة باملديرية بالنزول إىل 
املبنى  ســوق الخضار والفواكه إىل 
التاريخــي ومتت املعاينــة األولية، 

العبث واإلهامل  حيث لوحظ حالــة 
التي طالت هذا املبنى خالل السنوات 
املاضية وأدت إىل تشققات يف بعض 
أجزاء املبنى والتآكل الذي طال طبقة 
التلبيس والخرسانة املسلحة لبالطات 
سطح املبنى وانكشاف حديد التسليح 
وتعرضه للصدى، وهذا قد يؤدي إىل 
وغريها  السطح  لبالط  جزيئ  انهيار 
مــن األرضار، وهناك أســباب لذلك 
الذي أوىص بعمل  التقرير  ذكرت يف 
دراسة من قبل فريق هنديس لتقديم 

الحلول واملعالجات«.
االنتقايل  باملجلس  »إننا  وأضاف: 
من خــالل زيارتنا ملكتب األشــغال 
باملديريــة قــد ناقشــنا جملة من 
القضايــا واملواضيــع الهادفة منها 

البناء العشــوايئ الــذي طال معامل 
عدن مثل اآلثار يف صهاريج الطويلة 
ومقــربة القطيع وســوق الخضار 
واللحوم واألســامك ومهلكة الفرس 
تحويلها  تم  التي  البوميس  ومغارات 
من قبل النازحني إىل مكب للنفايات 

الــرف  ومخرجــات  والقاممــة 
الصحي.. وتــم التأكيد يف لقائنا مع 
إزالة  رضورة  عىل  األشــغال  مكتب 
العوائق أوال بأول من الشوارع الناتجة 
أكان  البنــاء  عملية  مخلفــات  عن 

مرخصا أو عشوائيا، كام قمنا بزيارة 
استجابة  القطيع  مقربة  إىل  ميدانية 
يف  الساكنني  املواطنني  لشــكاوى 
إزاء  العيــدروس  شــعب  منطقــة 
تتعرض  التي  املختلفــة  االنتهاكات 
لها املقربة، وقــد الحظنا يف زيارتنا 
من  املبنية  العشوائية  املساكن  زحف 
الصفيح واألخشــاب وبعض جدران 
البلوك وإقامتها مبارشة فوق القبور 
وكذا طفح مجاري املباين العشوائية 
عىل حرم املقربة يف جبل العيدروس 
علــام أن معظم الســاكنني هم من 
النازحــني، كام أن ربــط الخدمات 
بطريقة عشوائية لعدد ما يقارب 50 

منزال«.
هــذه  كل  »ســنضع  وتابــع: 

االنتهاكات والعبث العشوايئ مبعامل 
امللف اإلنساين لعناية مدير  عدن يف 
املياه  املديرية ومدير مؤسســة  عام 

والرف الصحي«.

مشكلة سوق البلدية

ويؤكــد مدير األســواق العامة 
أن:  والحدائق عصام ســامل عبدربه 
»مشــكلة الســوق املركزي للخضار 
والفواكــه واللحوم واألســامك مع 
هي  املبنى  ســطح  يف  الســاكنني 

فاملواطنون  اجتامعيــة،  مشــكلة 
ساكنون منذ سنوات طويلة وتتطلب 
وضــع معالجات عقالنيــة من قبل 
جهات عليا باملحافظة، فإعادة تأهيل 
ينذر  فهو  هاما  امرا  أصبح  الســوق 
بوقوع مخاطر ال ســمح الله خاصة 
أن ســقوفه معرضــة لالنهيار يف 
أي لحظة فال بد من تدخل الســلطة 
املحلية باملحافظة ومكتب األشــغال 
العامة إلقفال مبنى السوق التاريخي 
تريض  اجتامعية  معالجــة  ووضع 

الساكنني إلعادة تأهيله«.

آليات  بــدون  إزالة بســطات 
عمل

وبنربة حادة يقول رئيس قســم 
العوائق واألســواق مبكتب األشغال 
باملديرية خالد علوي بشــري: »نعمل 
البســطات  إزالة  عىل  ونهــارا  ليال 
والباعــة املتجولني الذيــن أصبحوا 
يتوافدون مؤخرا من مديريات أخرى 
كون مديرية صــرية هي قلب عدن 
تحت  شــحيحة  بإمكانيات  ونعمل 
حرارة الشــمس أحيانا بدون حوافز 
نظرا للظروف املاليــة وقلة املوازنة 
التشــغيلية للمكتــب، ومدير مكتب 
األشغال يبذل كل مساعيه ملساعدتنا 
الظروف  ومراعاة  عملنــا  ومواصلة 
املالية علام أننا نعمل بدون آليات عمل 

كالرافعات والشيوالت وغريها«.

مناشدة
ويف الختام، ناشــد مدير مكتب 
األشــغال باملديرية املهنــدس خالد 
عولقي الســلطة املحلية بالعاصمة 
عــدن ممثلة بــاألخ املحافظ أحمد 
حامــد مللــس بإعطــاء مزيد من 
االهتــامم ملديرية صــرية مبا فيها 
مكتب األشــغال وتزويده مبزيد من 
الدعم واالهتامم، فمديرية صرية هي 
الجنوبية  للعاصمــة  النابض  القلب 
الرعاية  كل  تســتحق  فهــي  عدن، 
لن  واملحافظ كام عرفناه  واالهتامم، 

يبخل عىل هذا القلب.

تقرير

إمكانياتنا شحيحة وال منلك سوى سيارة متهالكة

النازحون حولوا مغارات البوميس إلى مكب نفايات للقمامة والصرف الصحي

مدير أشغال صيرة: يجتاح العشوائي مرتفعات اجلبال من قبل النازحني القادمني من الشمال

   رئيس اخلدمات بانتقالي صيرة: البناء العشوائي امتد فوق مقابر املوتى ونطالب بتفعيل 

فيما طال البناء الع�شوائي معاملها التاريخية وجبالها وحرمة املوتى..

مديرية �سرية بالعا�سمة عدن ت�ستغيث فمن يلبي؟


