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"األمناء" استطالع/ عبد اهلل قردع:

تلبية لشــكاوى اهايل منطقــة اللحوم 
مبديرية دار سعد بالعاصمة عدن املتكررة من 
نقص مخصص املنطقة املعتمد من اسطوانات 
الغاز املنــزيل حيث تتحصــل كل ارسة عىل 
اسطوانة غاز واحدة كل شهرين ما اضطرهم 
اىل التعبئة من محطات الغاز بأسعار باهظة.

وللوقــف عىل حجم وتداعيات املشــكلة 
اجرت "األمنــاء" اســتطالعا ميدانيا التقت 
خالله عددا من االهــايل وخرجت بالحصيلة 

االتية:

صعوبات رغم الشفافية والوضوح
وقــال رئيس لجنــة الخدمــات باللجان 
شــوبه  هادي  عيل  باملنطقــة  املجتمعيــة 
املعتمدة  الغاز  اســطوانات  "كمية  الكازمي: 
الهــايل منطقة اللحوم غــر كافية ونواجه 
صعوبات واحراجات اثناء توزيع كروت الغاز 
عــىل االهايل رغم الشــفافية والوضوح يف 
الكمية وضعنا  الحاد يف  النقص  عملنا ولكن 
يف موقــف محرج مع االهــايل الذين ال لوم 
عليهم كون الغالبية منهــم تحت خط الفقر 
ونتمنى ان يضع االســتاذ عبود ناجي مدير 
عام دار ســعد حلول جذريــة ملعاناة االهايل 
الذي يحظى بتقدير واحرتام كبر باوساطهم 

ويستبرشون فيه خر".

2 وكالء و180 اسطوانة غاز لـ3 ألف ارسة
بــدوره، قال رئيــس اللجــان املجتمعية 
الصبيحي:  اللحــوم محمد ســعيد  مبنطقة 
"اشــكر الســلطة الرابعة عىل هــذه اللفتة 
الكرمية ونحيطكم علــا ان منطقة اللحوم 
منســية او مقصيــه ويعــاين قاطنيها من 
نواقــص كثــرة تكــدر عيشــهم وتغض 
مضاجعهم حيث السواد االعظم من الطبقات 
الفقرة التي تحتاج دعم ومواســاة من قبل 

السلطة واملنظات الداعمة".
وتابع: "ال يوجد مبنطقة اللحوم ســوى 
2 وكالء اســطوانات غاز منــزيل، بكمية ال 
تتجاوز 180 اسطوانة فقط معتمدة ألكرث من 
3 الف ارسة موزعني عىل حافة لزبود وحافة 
الكزميــة وحافة الصبيحــة وحافة العائر 
وبلوك 6 وقرية اللحوم وحي املزارع املمتد اىل 
محاذاة الدواجن وجعولة، ولقد رفعنا مذكرات 
وشكاوي وتظلات ولكن دون استجابة تذكر 
مع العلم انه تــم إعتاد 89 وكيل غاز معتمد 
ملدينة دار ســعد وحدها يقابله 2 وكال ملنطقة 
اللحوم فهل يعقل ذلك ايــن العدل واملواطنة 
جهات  مناشــدة  اكرر  وعربكم  املتســاوية، 
التوزيع غر  النظــر يف  باعادة  االختصاص 
العــادل لحصص الغاز املنزل ونناشــد رجال 
الخر املشــهود لها االخــوان مدير عام دار 
العاصمة  ناجي ومحافظ  عبود  االستاذ  سعد 
عدن االســتاذ احمد مللس باحتساب منطقة 
جذرية  حلول  ووضع  استثنائية  حالة  اللحوم 
ملعاناة االهايل ونحن عىل مشــارف رمضان 

الفضيل والحالة يرىث لها".

رفع حصة املنطقة من الغاز املنزيل

اللجان  عضــو  تحــدث  كا 
املجتمعيــة باملنطقة هادي محمد 
عوض قائال: "مطالب اهل املنطقة 
كثرة حيث ال توجد شــبكة رصف 
معبدة  غــر  وشــوارعها  صحي 
وليس بها إنــارة وكاننا نعيش يف 
العصور الوســطى وبغض النرض 
عن كل ذلك نطالــب برفع حصتنا 
من الغــاز املنزيل وكذا حصتنا من 
النقدية  واملعونات  الغذائية  السالل 
والبصمــة كون اغلــب االرس يف 
الفقر  تحــت خط  تعيش  املنطقة 
وعشمنا كبر يف ان يتم االستجابة 
ملطالبنا حيث مدير عام مديرية دار 
سعد االستاذ عبود ناجي يشهد له 

الجميع بالنزاهة واالخالص ويتمتع بســمعة 
طيبة".

االستجابة للمطالب
ابناء  الردفاين مــن  كا تحدث ســامي 
ومشــقة  عصيبة  الغاز  "مشــكلة  املنطقة: 
تواجه ابناء املنطقة ونتكبد يف الشــهر اكرث 
من 30 الــف ريال لتعبئة االســطوانات من 
محطات الغاز حيث بعــض البيوت بها أكرث 
مــن 3 ارس ويا رب يتم االســتجابة ملطالبنا 
ويعيدوا النظر يف التوزيع الذي نراه غر عادل 

للمناطق بالعاصمة عدن".

عدد االسطوانات ضئيل
فيــا قال عيل احمد شــوبه مــن ابناء 
املنطقة: "نحن ابناء منطقة اللحوم نعاين من 
نقص يف كمية اسطوانات الغاز املنزيل التي 
ال تتجاوز 180 اسطوانة مقارنة بعدد السكان 
الكبر الــذي تجاوز 3 ألــف ارسة باالضافة 

اىل االرس النازحــة من املحافظــات اليمنية 
ناهيك  االهايل  باوســاط  املنخرطة  املجاورة 
عن املخيــات  ونطالب الجهــات املختصة 
باالستجابة ملطالبنا واعادة النظر يف التوزيع 
غر العادل حيث الحالة املعيشية صعبة ويلجأ 
بعض االهــايل اىل اســتخدام الحطب وهذا 
ميثل نقطة ســوداء يف جبني القامئني عىل 
عملية توزيع االســطوانات عىل احياء ومدن 

العاصمة عدن".

عقاب جماعي
املردعي وهو من  من جهته قال صالــح 
ابناء املنطقة: "ال نعلم ما الذنب الذي اقرتفناه 
العقاب الجاعي ضدنا حيث  حتى يتم تنفيذ 
نعاين من مشــقة الحصول عىل اســطوانة 

الغاز".
وأضاف: "ال يأيت دوري الســتالم )كرت( 
اســطوانة الغــاز إال عقب اســتنفاذ الراتب 
30 الف ريال  الشــهري حيث ننفق اكرث من 
شــهريا يف تعبئة االســطوانة من املحطات 

الله  يتقون  ان  االختصــاص  جهات  ونطالب 
يف هذا الشــعب املطحون فالوضع مضغوط 
وال يحتاج تأزيــم واملعاناة ال تعد وال تحىص 
حيث ال شــبكة رصف صحي وضعف شديد 
يف امدادات مياه الرشب وشوارع غر معبدة 
وكأننا نعيش يف الريــف ليس يف العاصمة 

عدن".

صدى أصوات االأهالي
املرييس  حسني  عيل  مثنى  االستاذ  وقال 
رئيس لجنة الشــؤون االجتاعية يف اللجان 
املجتمعية يف املنطقة يف ختام االســتطالع: 
يتم  ان  "املعاناة واضحــة واملنا كبــر يف 
االســتجابة ملطالب االهايل ولقد جلسنا مع 
املدير العام االســتاذ عبود ناجي الذي يحظى 
بســمعة طيبة وحب وتقدير االهايل لنزاهته 
وتفانيه يف عمله وناقشــنا هذا االمر ولكن 
اعتقد ان االجراءات مركزية معقدة ونتعشــم 
يف ان تالقي أصوات االهايل صدى واستجابة 

رسيعة نلمس مثراتها عىل أرض الواقع".

180 اسطوانة غاز فقط معتمدة ألكثر من 3 ألف أسرة

ملاذا ال يوجد باملنطقة �سوى وكيلني ال�سطوانات الغاز؟
مطالبات برفع حصة املنطقة من الغاز املنزلي

اأهايل منطقة اللحوم بدار �سعد ي�سكون نق�ص خم�س�ص الغاز املنزيل
فيما يتكبدوا تعبئة الغاز من احملطات وبأسعار باهظة..


