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الظبــي-  عبــداهلل  تقريــر/  ”األمنــاء” 
عبدالعزيز باداس:

تعد مدينة شقرة الساحلية عروس البحر العريب 

الساحرة بجامل بحرها ونسيم جوها وأخالق ناسها 

من أهم مناطــق محافظة أبني وتتبــع من الناحية 

اإلدارية مديرية خنفر، حيث تبعد بحوايل )50( كيلو 

مرًتا إىل الرشق عن عاصمة املحافظة زنجبار وتتميز 

مبوقعها الجغرايف املطل عىل شاطئ البحر العريب.

وتعترب من أهم مناطــق املحافظة إلنتاج أجود 

أنواع األسامك وأغزرها إنتاجًا وتزود األسواق املحلية 

والخارجيــة املجــاورة، واليوم تعاين هــذه املدينة 

الجميلة، منبع رقصة الدحيــف، من تردي الخدمات 

فيها وعدم وجود مياه صالحة للرشب، وكذلك تفيش 

مياه املجاري وتــردي يف الطرقــات، خاصة الخط 

الدويل الذي مير وســط ســوق املدينــة، كذلك عدم 

تشغيل املستشفى شقرة الريفي يف ظل غياب الدعم 

من الجهــات الحكومية، األمر الــذي يفاقم معاناة 

سكان مدينة شقرة.

»األمناء« زارت مدينة شــقرة الساحلية والتقت 

عدًدا من األهايل والصيادين والشخصيات االجتامعية 

يف املدينــة والذين تحدثوا عــن معاناتهم يف تردي 

الخدمــات وتهميش الحكومة، وعــدم قيام الجهات 

املعنية يف الحكومة والســلطة املحلية بتقدم الدعم 

حتى تتحسن األوضاع فيها.

وتداعى مدير منطقة شــقرة األســتاذ حسني 

الهاظل يف مناشــدة شــديدة لكافة قيادة املجلس 

الرئايس وكذلك الحكومــة التي وصفها بالغائبة عن 

همــوم ومعاناة األهايل باملدينــة مبختلف الجوانب 

واملجاالت الخدمية واملجتمعية.

وشدد الهاظل مبناشــدته قائاًل: »شقرة قدمت 

الكثري، أمل يحن الوقت لتلبية أبسط مطالب مقومات 

الحيــاة، كام ندعــو األخوة يف املجلــس الرئايس 

باملبادرة، وأن يكون منصًفا ملدينة شقرة ملا تعرضت 

له من مــآٍس منــذ 2011، داعيًا كذلــك الحكومة 

لدينا  دراسات  مبوجب  للعمل  باملحافظة  والسلطات 

تستحق املبارشة والنهوض بها لرفد املدينة والوطن«.

القطاع السميك من أهم القطاع
بــدوره، يقــول أرشف بدر أحمــد يف حديثه 

»االمناء«: »يعد القطاع السميك من أهم القطاعات 

بشقرة يشتغل فيه أعداد كبرية من السكان من أبناء 

السمكية  الجمعيات  باإلضافة إىل نشاط  املحافظة، 

فيها، وشــهد هذا القطاع تراجعــًا يف عمله خالل 

العرش الســنوات املاضية وزادت مشــكالته خالل 

ظــروف الحرب منذ 2011م ومــا بعدها ما انعكس 

سلبًا عىل أوضاع املشــتغلني يف هذا القطاع بشكل 

كبري«.

وأضــاف: »يوجد بشــقرة عدد مــن الجمعيات 

الســمكية وعىل رأسهم جمعية شــقرة التي تساهم 

مساهمة كبرية إىل جانب )4( جمعيات تعاونية تعمل 

يف املدنية عىل دعم وتســهيل عمل الصيادين، ولكن 

دون إيجاد الحلول لواقع وعمل قطاع الرثوة السمكية 

وضامن التســويق من قبل الجهات املعنية يف وزارة 

الرثوة السمكية، حيث يأمل الصيادون من املسؤولني 

باملحافظــة ووزارة الــرثوة الســمكية تقديم الدعم 

الرسيع للعمل الســميك مبنطقة شــقرة باعتبارها 

املتــرر األول من تردي األوضاع التي يعيشــها هذا 

القطاع«.

إهامل مستشفى شقرة منذ خمس عرشة سنة
ويعاين مستشفى شــقرة الريفي مبدينة شقرة 

ساحلية بأبني منذ تأسيسه اإلهامل ألكرث من خمسة 

عرش عامًا.

ويقول بشري عثامن نائب مدير املستشفى: »منذ 

تأسيس املستشــفى يف عام 2007م وهو يعاين من 

عدم وجود كادر طبــي متخصص رغم وجود املعدات 

الطبيــة فيها وكذلك عدم وجود امليزانية التشــغيلية 

خاصة باملستشفى منُذ إنشائه قبل 15عاماً حيث يأيت 

هذا اإلغالق للمرة الثالثة بعد تدخل سابق من قبل عدد 

من املنظامت الدوليــة التي تعمل يف الجانب الصحي 

باملحافظة«.

واضاف: »بعد مناشــدات أطلقهــا أهايل املدينة 

الســاحلية تدخلت بعــض املنظامت الدولية من أجل 

إعادة افتتاحه، وتقديم الدعــم يف األدوية واألجهزة 

الطبية والكوادر منها هيئــة الهالل األحمر اإلمارايت 

التي دعمت بغرفة العمليات تم تشــغيله يف شهر 5 

/ 2021م إىل شــهر ٢ من عام 2022م ثم أغلق حتى 

يومنا هذا يف ظل غياب الدعم من الجهات الحكومية 

ممثلة يف وزارة الصحة والسكان«.

وأكد عثامن أن »املستشفى يقدم عند تشغيله ما 

بني الحني واآلخر من قبل املنظامت الدولية الخدمات 

الطبية ألبناء املدينــة، واملارين لكونه واقًعا عىل خط 

دويل طويل وتكرث فيه حوادث الطرق إىل جانب زيادة 

كبرية للســكان بســبب هجرات الناس لشقرة لطلب 

الرزق يف صيد األسامك«.

وأشار إىل أنه: »يوجد باملستشفى عديد الخدمات 

منهــا الطوارئ بجميع أشــكالها للنســاء والتوليد 

والتحصني،  واألطفال،  والباطنــة،  العامة  والجراحة 

ومعالجة سوء التغذية، وقسم أشعة مخترب، وخدمة 

إســعاف عىل مدار الســاعة، ومع األســف كل ذلك 

النشاط سيتوقف«.

وتابع: »نناشد الجهات املعنية يف السلطة املحلية 

باملحافظة وزارة الصحــة واملنظامت الدولية بتقديم 

الدعم الكايف للمستشــفى حتى يعود إىل العمل يف 

خدمة أبناء املدينة لكونها عانت الكثري خالل سنوات 

األخرية جراء الحروب التي شهدتها املدينة«.

بدوره تحدث أســامة زيد دايب، ناشط مجتمعي 

من أبناء املدينة، عن معانــاة أبناء املدنية يف القطاع 

الصحي وذلك لعدم تشــغيل املستشفى الريفي الكبري 

من قبل الجهات املعنية يف مكتب الصحة والســكان 

باملحافظة لكون املستشفى إذا اشتغل سيستفيد منها 

املواطنون بشــكل كبري كون املدنيــة تعد ممًرا يربط 

املحافظات الرشقية والغربية وكذلك دول الخليج.

وناشــد برسعة التدخل ودعم املستشفى بالكادر 

الطبي واألدوية.

شقرة والتحديات
وتعاين شقرة من تحديات كثرية وتردي الخدمات 

بشــكل كبري منها عدم وجود ميــاه صالحة للرشب 

منذ ســنوات، كذلك تفيش ميــاه املجاري وتردي يف 

الطرقات خاصة الخط الدويل الذي مير وســط سوق 

املدينة.

وتقول رحاب محمد ســوبان، رئيس مؤسســة 

بصمة للتنمية باملدينة يف حديثها عن تردي الخدمات: 

»نعاين اليوم معاناة كبــرية يف هذه املدينة من عدم 

وجود مياه الرشب، حيث يضطــر األهايل إىل رشاء 

املاء عرب البوز الخاصة رغم تكلفتها الكبرية، ويضطر 

األهايل للدفع يف ظل الظروف املعيشة الصعبة وعدم 

توفر رواتب باإلضافة إىل عــدم وجود مرشوع ملياه 

الرصف الصحــي كون املدنية أصبحــت كبرية وعدد 

سكانها كثري وهي بحاجة لهذا املرشوع حتى يستفيد 

منه املواطن«.

وأشــارت إىل أن »هناك تردًيا كبرًيا للطرقات يف 

املدينة، وكام تعرفون مير الخط الدويل وســط سوق 

املدينة ويربط شقرة بكافة محافظات الجنوب، ودول 

الخليج العريب، حيث أصبحت الطرقات متهالكة وغري 

صالحة، حيث تســببت بكثري من الحوادث، لذا نناشد 

الجهات املعنية يف الحكومة ووزارة األشــغال العامة 

والطرقات والســلطة املحليــة باملحافظة واملنظامت 

الدولية برسعــة إعادة تأهيل الطرقــات حتى تكون 

بشكل أفضل«.

�شقرة ومعاناتها مع تردي اخلدمات.. منوذج للخذالن والتهمي�ش احلكومي
تعد عروس البحر العربي..

 •  »األمناء« تزور مدينة شقرة وتلتقي األهالي والصيادين والشخصيات االجتماعية

 •  يعتبر مستشفى شقرة أحد المرافق الصحية التي طالها اإلهمال منذ )15( سنة


