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على  عام  ثالث�ن  مرور  �سحار  بلدية  يف  وامل�ظفني  امل�س�ؤولني  جلميع  نبارك 

التي  والتطلعات  االجنازات  من  بالعديد  مكللة  عام  ثالث�ن   ، البلدية  اإن�ساء 

املرم�قة  ومكانتها  بريقها  اإليها  واأعادت  املدينة  لهذه  االأ�سا�سية  البنية  عززت 

كمدينة عريقة وتاريخية قدمية.

جه�د  هي  جليلة  وخدمية  تنم�ية  اجنازات  من  �سحار  بلدية  قدمته  ما  ان 

االجنازات  هذه  وان   ، املقيمني  وال�سكان  �سحار  اأهايل  من  �سك  بال  مقدرة 

ينعم بها جميع اأبناء حمافظة �سمال الباطنة على اعتبار ان �سحار هي القلب 

ان  وندرك  ن�ؤمن  واأننا   ، للمحافظة  االإدارية  والعا�سمة  باحلركة  الناب�ص 

وراء هذه االجنازات جه�د خمل�سة وم�ظفني متفانني وم�اطنني متعاونني 

اليد  ان  يقال  وكما  جبينه  وبعرق  بدل�ه  �ساهم  والكل  متجاوبني  ومقيمني 

ال�احدة ال ت�سفق فاجلميع عليه ان يفخر مبا حتقق، ويف املقابل البد ان جند 

العذر لبع�ص الهف�ات واالأخطاء التي وقعت اأثناء تاأدية بع�ص امل�ساريع فالذي 

ال يعمل ال يخطئ واإمنا جند االأخطاء عند من يجتهد ويعمل وعلينا جميعا ان 

ال نركز على النقطة ال�س�داء ال�سغرية يف ال�سفحة البي�ساء بل علينا ان ننظر 

نك�ن عند ح�سن  وان  لبناء م�ستقبل م�سرق ل�طننا ووالياتنا  وايجابية  باأمل 

الظن ون�سجع الطاقات ال�سبابية العاملة واملثابرة واملخل�سة.

 

ال�ظائف  �سن�ات  بلدية �سحار جتاوزت منذ  ان  القلب  ال�سرور يف  وما يدخل 

التقليدية للبلديات مثل النظافة ومراقبة االأ�س�اق وغري ذلك وعملت جاهدة 

االأحياء  خمططات  باإعداد  تهتم  التي  احلديثة  البلديات  عامل  يف  للدخ�ل 

�سحي  �سرف  من  االأ�سا�سية  واخلدمات  العامة  باملرافق  وتزويدها  ال�سكنية 

وجتديدها  املرافق  هذه  تط�ير  على  واالإ�سراف  وت�سلية  ترفيهية  واأماكن 

واال�ستفادة  القمامة  من  للتخل�ص  العلمية  ال��سائل  وا�ستخدام  و�سيانتها 

منها اإىل جانب بناء االأ�س�اق العامة و�سق الطرق وال�س�ارع ور�سفها واإنارتها 

وتنظيم وتخطيط املناطق .

املدينة  بهذه  االأخذ  املا�سية  عق�د  الثالثة  خالل  �سحار  بلدية  وا�ستطاعت 

املالية  م�اردها  قلة  رغم  املتقدمة  املدن  م�ساف   اإىل  بها  والرقي  العريقة 

معتمدة بذلك على اجله�د الذاتية وعطاء وتفانى العاملني فيها حمققا قفزة 

ن�عية يف �ستى املجاالت  ،  ومن خالل هذه النظرة  اكتفت البلدية بتقدمي هذه 

اخلدمات دون اأن تلفت االأنظار اإىل اإجنازاتها التي حفرت  يف قلب كل �ساكن 

ومقيم يف هذه املدينة وفى قلب كل زائر متج�ل يف رب�ع �سحار املجد فكانت 

الفكرة ان ي�سدر هذا امللحق كاإبراز الأهم ما حتقق وت�ثيق للمرحلة قبل ان يتم 

جتاوزها مع التط�ر الكبري الذي ت�سهده ال�الية.

االإجنازات  هذه  على  املحافظة  اجلميع  على  لزاما  كان  االإجنازات  هذه  وبعد 

وتر�سيخ الفكر امل�ستنري املنطلق من اإن كل ما حتقق ه� ملك للجميع ويجب 

امل�ستنرية  واالأفكار  والتط�ير  والتقدم  والنماء  اخلري  وان   ، عليه  املحافظة 

التي �ستم�سي عليها بلدية �سحار  االأ�س�ص  امل�ستقبلية الطم�حة هي  والنظرة 

وه� ما نطمح اإليه ون�سعى اإىل حتقيقه جميعا ،  ومن ثم فاأن االحتفال الي�م 

ه� اإهداء لكل من �ساهم يف بناء وتط�ير مدينة �سحار واىل كل من ي�سعى  يف 

اإن ت�سم� �سحار اإىل م�اكبة املدن احلديثة .

ويحدوين االأمل وتدفعني الرغبة ال�سادقة كغريي من اأبناء مدينة �سحار يف 

بذل ق�سارى جهدنا وع�سارة فكرنا وخال�سة معرفتنا يف خدمة هذه االأر�ص 

به من  تتمتع  لتعزيز ما  باإخال�ص  وان نعمل  الفخار واالعتزاز  ار�ص  الطيبة 

لعبته هذه  وما  الب�سرية  واملعجزات  باالإجنازات  وتاريخ حافل  ح�سارة عريقة 

اإن يح�سي وي�سجل  القلم يف  التي يجف  االإن�سانية   اإثراء احلياة  احل�سارة يف 

ويلم   يح�سي  اإن  املقدرة  له  ومن  االإن�سانية،  احلياة  اإثراء  يف  ودورها  معاملها 

بنعم اخلري التي هطلت والتي ما زالت تن�ساب على �سحار كال�سيل العارم يف 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وامللهم  للقائد  الذهبي  والع�سر  الزاهر  العهد  هذا 

ال�سلطان املعظم - حفظه اهلل ورعاه-

بلدية �صحار

 ثالثون عاما من العطاء

املهند�ص حم�سن بن حممد ال�سيخ

                       رئي�ص بلدية �سحار
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احتفلت بلدية �سحار اأم�ص مبرور ثالثني عام على اإن�سائها 

احتفال  االحتفال  هذا  ي�سادف  ان  الطالع  ح�سن  ومن 

لتعم  املجيد  واالأربعني  ال�طني اخلام�ص  بالعيد  ال�سلطنة 

البلدية  �سرعت  وقد   ، ومناطقها  �سحار  اإرجاء  الفرحة 

مدينة  وجتميل  تط�ير  على   ١٩٨5 عام  يف  اإن�سائها  ومنذ 

�سحار وا�ستطاعت خالل ثالثني عاما من الزمن  ان حتقق 

الكثري مما ي�سب� اإليه املجتمع يف هذه املدينة العريقة وفق 

ومنهجية  علمية  اأ�س�ص  على  تعتمد  مت�ازنة  اإ�سرتاتيجية 

خطت  فقد  املختلفة  والربامج  اخلطط  تنفيذ  كيفية  يف 

البلدية جاهدة اإىل اإحداث تغيري جذري بدًء من االأنظمة 

االإدارية والفنية التي اأدخلت مل�اكبة الطفرة الهائلة لتقنية 

من  املدينة  طالت  التي  املختلفة  اخلدمات  اإىل  املعل�مات 

اأق�ساها اإىل اأق�ساها.

ويف اإطار النه�سة ال�ساملة التي تعي�سها حمافظات وواليات 

وافر من االهتمام  بن�سيب  ال�سلطنة حظيت والية �سحار 

اإىل  بها  العمراين  التخطيط  م�س�ؤولية  اإ�سناد  يف  متثل 

دي�ان البالط ال�سلطاين وذلك مب�جب املر�س�م ال�سلطاين 

ال�سامي رقم )٨5/١١( بتاريخ ٢٢/اأغ�سط�ص/١٩٨5م والذي 

ن�ص مب�س�ؤولية االإ�سراف املبا�سر على التخطيط العمراين 

املر�س�م  �سدر  ثم  ال�سلطاين  البالط  دي�ان  اإىل  ب�سحار 

لدي�ان  التنظيمي  الهيكل  بتعديل   ٨5/٦٧ رقم  ال�سلطاين 

البالط ال�سلطاين باإن�ساء وحدة اإدارية خا�سة با�سم مكتب 

تط�ير �سحار )بلدية �سحار حاليا(.

كافة  ١٩٨5م  عام  من  الثاين  الن�سف  يف  �سحار  بلدية  ت�لت  وبذلك 

االأعمال ذات 

ا�سبح على  اإىل جانب ذلك   ، ال�سلة بتط�ير وحتديث مدينة �سحار 

عاتق جهازها االإداري م�س�ؤولية العمل على حتقيق الرخاء االجتماعي 

واالرتقاء مب�ست�ى امل�اطن و�سرورة تفاعله يف عملية البناء والتقدم.

ب�سدور  وذلك  للبلدية  القان�ين  االإطار  و�سع  اكتمل  ١٩٩٧م  عام  ويف 

املر�س�م ال�سلطاين رقم ٩٧/٩م باإ�سدار القان�ن اخلا�ص بتنظيم بلدية 

�سحار والذي مت مب�جبه منح البلدية ال�سخ�سية االعتبارية.

اأهداف البلدية

م�س�ؤولية  حتقيقها  اإىل  البلدية  ت�سعى  التي  االأهداف  اأهم  من  واإن 

اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي   ، بال�الية  والتنم�ي  العمراين  التخطيط 

جمال  يف  احلديثة  العلمية  االأ�ساليب   اأف�سل  با�ستخدام  للجمه�ر 

االإدارة والتخطيط.

اخت�سا�ساتها

متار�ص بلدية �سحار كافة االخت�سا�سات املن�س��ص عليها يف القان�ن 

جاللة  ي�سندها  اأخرى  اخت�سا�سات  واأية  البلدية  بتنظيم  اخلا�ص 

ال�سلطان اليها وفقا ملا ن�ست عليه م�اد املرا�سيم ال�سلطانية
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بلدية �صحار حتتـفل بـمرور ثالثني عاٍم باإجنـازات              تنمويــةوخدمية �صملت ال�صاحل واجلبل

االإدارة التنفيذية

مع عدم االإخالل مبا لرئي�ص البلدية من �سالحيات يراأ�ص مدير عام 

التق�سيمات  من  التنفيذية  االإدارة  وتتك�ن  التنفيذية  االإدارة  البلدية 

التنظيمية الداخلية التي ي�سدر بها قرار من وزير الدي�ان )الدوائر 

واملكاتب( وي�سرف املدير العام على اإعمالها ويك�ن بحكم من�سبه نائبا 

للرئي�ص.

وتتك�ن االإدارة التنفيذية  لبلدية �سحار من :

اإدارة ال�س�ؤون ال�سحية

دائرة االرا�سى

دائرة ال�س�ؤون الفنية

دائرة املياه

دائرة ال�سـ�ؤون االإدارية

دائرة امل�ساريع وال�سيانة

دائرة النقليـات

دائرة الت�سجري واحلدائق

دائرة نظم املعل�مـــــات

دائرة ال�س�ؤون املالية والدخل

دائرة نظم املعل�مات اجلغرافية

دائرة ال�س�ؤون العامة

دائرة االأ�س�ل الثابتة

مكتب االإعالم والعالقات العامة

مكتب الت�سميم املعماري

مكتب م�سح الكميات

مكتب متابعة املخالفات

اأق�سام التخطيط وامل�ساحة
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ر�صف ) 1120 ( كم بوالية �صحار واإنـــارة )404( كم بواقع 

)13248( عمود
تعد الطرق واإنارتها من اأهم املرتكزات التي تركز عليها بلدية �سحار ب�سفة 

من  العديد  �سحار  والية  ت�سهد  حيث  خا�سة  ب�سفة  االآونة  هذه  ويف  عامة 

تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  اإىل  اإ�سافة  العمالقة  االقت�سادية  امل�ساريع 

مناطقها  وربط  لل�الية  العام  واملظهر  ال�سياحي  الدور  اإبراز  يف  الطرق 

وقراها ببع�سها البع�ص وحتاول البلدية جاهدة اأن تعمل على ت��سيع نطاق 

اأن اجلميع  �سبكة الطرق واإنارتها يف ال�الية لت�سل اإىل كافة املناطق حيث 

التجارية  للحركة  تن�سيط  من  ت�ؤديه  وما  واالإنارة  الطرق  اأهمية  يدرك 

واالقت�سادية.

ومتثل الطرق دوراً كبرياً يف ال�قت احلا�سر نتيجة تزايد الكثافة ال�سكانية 

وبالتايل االزدحام ال�سديد الذي ي�سببه تزايد عدد ال�سيارات وما ينتج عنه 

من اختناق للحركة املرورية ، وتعد اهتمامات بلدية �سحار يف ت��سيع �سبكة 

الطرق يف اأرجاء والية �سحار �سمن اأول�يات ا�سرتاتيجياتها نظراً ملا ت�سكله 

هذه الطرق من دور بارز وحي�ي يف ربط القرى واملناطق ببع�سها و�سه�لة 

التنظيم  يف  اإ�سهامات  من  الطرق  �سبكة  تقدمه  عما  ف�ساًل  التنقل  حركة 

والتحديث التي تت�سم به املدن املتقدمة ، وقد ات�سعت �سبكة الطرق خالل 

اجلبلية  املناطق  اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  للنظر  ملفتة  ب�س�رة  املا�سية  ال�سن�ات 

اأط�ال الطرق امل�سفلتة حتى االآن  لرتتبط هي االأخرى باملدينة وقد بلغت 

ح�ايل  الرئي�سية  الطرق  ط�ل  و�سل  حيث  مرت  كيل�   )١١٢٠( ح�ايل  اإىل 

)٢٧3( كيل� مرت وبلغ ط�ل الطرق الفرعية يف املناطق ال�ساحلية )157،400( 

الرئي�سية  وال�س�ارع  مرت  كيل�   )82،251( اجلبلية  املناطق  ويف  مرت  كيل� 

ط�ل )105،800( كيل� مرت واملناطق اجلبلية )2،700( كيل� مرت وبلغ ط�ل 

املناطق  ويف  مرت  كيل�   )280،800( ال�ساحلية  املناطق  يف  الفرعية   ال�س�ارع 

اجلبلية )51،400( كيل� مرت وبلغ اط�ال طرق اخلدمات باملناطق ال�ساحلية 

ح�ايل )100،700( كيل� مرت وبلغ اط�ال الطرق اخلا�سة بال�سكك يف املناطق 

كيل�   )2،900( اجلبلية  املناطق  ويف  مرت  كيل�   )139،600( ط�ل  ال�ساحلية 

مرت.

بلغت  اأن  اإىل  اأهميتها  ح�سب  الطرقات  هذه  اإنارة  على  الرتكيز  ومت  هذا 

اأط�ال الطرق املنارة اإىل االآن مبدينة �سحار ح�ايل )٤٠٤( كيل� مرت ب�اقع 

كافة  يف  املنارة  الرئي�سية  الطرق  اأط�ال  بلغت  حيث  اإنارة  عم�د   )١3٢٤٨(

كيل�   )١٠3( الفرعية  والطرق  كيل� مرت   )138،191( ال�الية ح�ايل  انحاء 

مرت وال�س�ارع الرئي�سية )69،610( كيل� كرت وال�س�ارع الفرعية )75،412( 

كيل� مرت و�سارع اخلدمات )4،735( كيل� مرت وال�سكك )12،592( كيل� مرت.

املناطق  يف  وخا�سة  ل�سحار  اجلغرافية  امل�ساحة  ات�ساع  من  الرغم  وعلى 

اجلبلية اإال ان بلدية ا�ستطاعت وخالل فرتة وجيزة من عمر الزمن ان جتهز 

اجل�دة  عالية  عاملية  م�ا�سفات  وعلى  ومتط�رة  حديثة  الطرق  من  �سبكة 

املناطق  ال�سبل التي تكفل حياة م�ستقرة للقاطنني يف  البلدية كافة  وتبذل 

اجلبلية لذلك تتم ت�فري كافة اخلدمات املمكنة حتى ي�ستقر امل�اطنني يف 

اأخري نتيجة عدم ت�فر اخلدمات  مناطق �سكناهم وال ينتقل�ا اىل مناطق 

والتعليم وغريها من اخلدمات  ، حيث متثل اخلدمات من طرق وكهرباء 

ال�سغل ال�ساغل الأبناء هذه القرى وبالتايل فان ت�فريها يعني ا�ستقرارهم 

اأن�اع التنمية التي حتتاج اىل  وتنمية م�اقعهم بالعمران والزراعة وجميع 

وتدفق  االأجيال  ت�ا�سل  اىل  االأن�سب  ال�سبيل  الطرق  ومتثل   ، عاملة  اأيدي 

احلركة ب�سه�لة ودون اأي معاناة

ومتتاز الطرق مبدينة �سحار باأحدث امل�ا�سفات العاملية حيث يتم تخطيطها 

معابر  اأماكن  يف  لها  الالزمة  احلمايات  وعمل  اجلانبية  االأر�سفة  وتركيب 

لل�سالمة  املتبعة  املرورية  االإر�سادية  الل�حات  تركيب  اإىل  اإ�سافة  االأودية 

وذلك ح�سب املقايي�ص واالأنظمة املعم�ل بها.

اأط�ال ال�س�ارع املنارة ب�الية �سحار اىل عام ٢٠١5م

م
ط�ل ال�سارع املنار / 

كم

١3٨.١٩١طريق رئي�سي١

١٠3.٠٨٤طريق فرعي٢

٦٩.٦١٠�سارع رئي�سي3

٧5.٤١٢�سارع فرعي٤

٤.٧35�سارع خدمات5

١٢.5٩٢�سكة٦

جمم�ع اأعمدة االإنارة م�زعة على جميع ت�سنيفات �س�ارع والية �سحار = 

)١3٢٤٨( عم�د

اإح�سائية الطرق املنفذة وت�سنيفها اإىل العام ٢٠١5

ت�سنيف الطرق / 

ال�س�ارع

املناطق 

ال�ساحلية 

)كم(

املناطق 

اجلبلية 

)كم(

٢٧3.٢طريق رئي�سي

١5٧.٤٨٢.٢5١طريق فرعي

١٠5.٨٢.٧�سارع رئي�سي

٢٨٠.٨5١.٤�سارع فرعي

-١٠٠.٧�سارع خدمات

١3٩.٦٢.٩�سكة

ت�سنيف ال�س�ارع
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حققت مدينة �سحار اإجنازا ح�ساريا على م�ست�ي الدول العربية متثل ذلك يف ف�زها بجائزة جتميل املدينة �سمن ج�ائز   

منظمة املدن العربية للدورة ال�ساد�سة وح�س�لها على املرتبة االأوىل والدرع الذهبي على م�ست�ي ال�طن العربي نتيجة جهد وعمل 

دوؤوب �سمل تنمية هذه املدينة التي تف�ح برائحة التاريخ املجيد واحلا�سر الزاهر يف ظل القيادة احلكيمة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

قاب��ص بن �سعيد املعظم-يحفظه اهلل-وكان اعالن هذا الف�ز يف ٢٩ مار�ص لعام ١٩٩٨ مبدينة الدوحة مقر جائزة منظمة املدن العربية .

�سحار  مدينة  ف�ز  العربية  املدن  وتنمية  بتط�ير  امل�س�ؤولني  من  نخبة  بح�س�ر  كبري  عربي  احتفال  يف  املنظمة  اأعلنت  وقد   

العمانية باملرتبة االأوىل جلائزة تنمية املدينة ، وتقدمت �سحار مب�ساركة ممتازة وذلك �سمن خطة ا�ست�فت خاللها جميع ال�سروط 

وامل�ا�سفات للجائزة وتن�عت عنا�سر التجميل املقدمة مما اأعطى املدينة رونقا يف جتميلها و�سيانتها وتط�ير املاآثر اجلمالية والرتاثية 

فيها جاء الف�ز بهذه اجلائزة العربية من جراء اخلطط التي قامت بها بلدية �سحار يف تط�ير املدينة .

املناطق  البيئي واحلفاظ على  الت�ازن  الهامة وهي  النقاط  للتجميل يف والية �سحار على عدد من  الهيكلي  املخطط  وركز   

الطبيعية واملحيط البيئي حيث اإن كافة اأعمال التجميل مل ت�ؤثر على املناطق الطبيعية بل عملت على حمايتها واحلفاظ عليها ، ومن 

بني النقاط التي ركزت عليها درا�سة التجميل االهتمام باملحميات الطبيعية وخا�سة خ�ر ك�سمري ووادي �سالن حيث مت ت�سجيل خ�ر 

ك�سمري كمحمية طبيعية ومت حماية وادي �سالن وحت�يله اإىل حديقة الي�بيل الف�سي ، كما مت ترميم املباين االأثرية والتاريخية وعلى 

راأ�سها قلعة �سحار وح�لت اإىل متحف ، ومت اأي�سا اإعادة تخطيط املناطق التاريخية مثل منطقتي احلجره ال�سكنية والتجارية .

االأ�سرى  الرتكيب  على  العمراين حفاظا  التخطيطي  الطابع  بها مع مراعاة  االأ�سا�سية  البنية  كافة خدمات  ت�فري  وقد مت   

واالجتماعي ، وقد روعي يف عمليات التخطيط العمراين جتميل االأر�سيات بالبالط املت�سابك وزرعت بها االأ�سجار وال�سجريات واأ�سيئت 

مداخلها واأركانها باأعمدة االإنارة املنا�سبة بت�سميم ب�سيط ومالئم للمقايي�ص العمرانية واالإن�سانية للمجم�عة ال�سكنية ، وتعد هذه كلها 

الركائز االأ�سا�سية التي جعلت مدينة �سحار تف�ز بجائزة منظمة املدن العربية.

اأجمل مدينة عربية
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اأ�سهرها ب�ابة التاريخ  و�سمت مدينة �سحار بعدد من امل�سميات 

وق�سبة عمان ومغ�ثة اليمن ودهليز ال�سني وو�سفها الرحالة 

ب�سفات قل ان جتد مثيلها يف مدن اأخرى �س�اء يف عمان اأو املدن 

التي عاي�سها اأولئك الرحالة ، وي�سهد التاريخ باأن مدينة �سحار 

جتارية  باأهمية  تزخر  التي  املدن  ابرز  اإحدى  تزال  وال  كانت 

�سبغة  اأك�سبها  مما   ، اال�سرتاتيجي  م�قعها  بحكم  واقت�سادية 

ط�يلة  فرتات  يف  لعمان  دولياً  ميناءاً  وجعلها  مميزة  تاريخية 

ح�ساري  كمركز  مهماً  دوراً  لعبت  اأنها  عن  ف�ساًل   ، الزمن  من 

اخلارج   مع  ق�ية  جتارية  بعالقات  ارتباطها  ظل  يف  واقت�سادي 

واملقد�سي  اال�سطخري  اأمثال  من  امل�ؤرخني  كتب  يف  ورد  وما 

وغريهم عن هذه املدينة العريقة له� �ساهد منق��ص على جدار 

التاريخ تتناقله االأجيال جيل تل� االأخر .

الع�س�ر  مر  على  واقت�سادية  ح�سارية  اأدوارا  �سحار  لعبت  لقد 

وغريهم  العرب  والكتاب  امل�ؤرخني  كتابات  خالل  من  ويتبني 

�ستظل  التي  احلقائق  التاريخ  ذاكرة  يف  و�سجل  �سحار  زار  ممن 

رمزاً تعانق ال�سماء كلما ذكر العلم والعلماء ، ون�ستطيع اأن نلمح 

اإىل الدور التجاري لهذه املدينة من خالل م�قعها املتميز على 

�ساحل البحر حيث كان ميناءها وا�سطة العقد بني م�انئ اخلليج 

العربي والب�سرة من جهة وم�انئ �سبه القارة الهندية وما تالها 

الكبري  امل�ؤرخ  لنا  التجاري ي�سفه  الدور  ، وهذا  اأخرى  من جهة 

اال�سطخري يف كتابه )م�سالك املمالك( حيث ي�سف عمان اإىل اأن 

و�سل اإىل �سحار وقال ) اأما ق�سبة بالد عمان فهي �سحار وتقع 

اأعمر  وهي  املراكب  وتق�سدها  البحر  متاجر  وبها  البحر  على 

البحر  �ساحل  على  تعرف  تكاد  وال  مااًل  واأكرثها  بعمان  مدينة 

بجميع بالد االإ�سالم مدينة اأكرث عمارة ومااًل من �سحار ( .

وا�ستمرت مدينة �سحار يف متيزها بف�سل الت�جيهات ال�سامية 

مل�النا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قاب��ص بن �سعيد املعظم 

اإىل  اأمرها  ولي�كل  الالحمدود  واهتمامه  ورعاه-  اهلل  -حفظه 

دي�ان البالط ال�سلطاين ممثال يف مكتب تط�ير �سحار  )بلدية 

�سحار حاليا( لتجعل البلدية �سحار بحق ل�ؤل�ؤة منطقة الباطنة 

بعني  ويرى  بها  يعجب  يزورها  ومن  دائما  امل�سرقة  وعرو�سها 

جمدها  اأوج  يف  وتعي�ص  حللها  اأزهى  الب�سة  متميزة  اأنها  الر�سا 

فالتنمية ال�ساملة وما تبعها من تغري ونقلة يف خمتلف مناحي 

احلياة ظاهرة للعيان لت�سبح �سحار بذلك هي املدينة الع�سرية 

التي ميتزج حا�سرها مبا�سيها وتق�م على اأ�س�ص مت�ازنة وطابع 

مدى  يعك�ص  حي  واقع  يف  احلقيقية  �س�رتها  ير�سم  ح�ساري 

االهتمام الكبري الذي حظيت به هذه املدينة ليحق لها اأن تك�ن 

يف م�ساف املدن املتقدمة.

مكانتها  لتاأخذ  العريقة  املدينة  لهذه  يع�د  التاريخ  ه�  وها 

املخططات  حيث  جديد  ح�ساري  بطابع  ولكن  بها  تليق  التي 

على  لتعمل  ال�الية  اإرجاء  لكل  وال�ساملة  اجلديدة  احل�سرية 

خلق نقلة ن�عية يف خمتلف امل�ست�يات فقط حدد هذه املخططات 

املدينة التجارية واملدينة اخل�سراء ومدينة ال�ساحل واملخططات 

ملدينة  ال�سياحي  املخطط  حتديد  جانب  اإىل  وم�قعها  ال�سكنية 

�سحار وبهذه اجله�د جمتمعه �س�ف نرى عامل جديد ومتط�ر 

لهذه املدينة ان �ساء اهلل.

�صحار مدينة ع�صرية

خالد بن علي اخل�الدي

م�ساعد مدير مكتب االإعالم والعالقات العامة ببلدية �سحار
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املدينة  اإرجاء  كافة  يف  املقدمة  البلدية  اخلدمات  يلم�ص  اجلميع 

ومكافحة  االأ�س�اق  واإن�ساء  العامة  النظافة  جمال  يف  �س�اء 

احل�سرات والق�ار�ص وخدمات التفتي�ص ومراقبة االأغذية وغريها 

من اخلدمات اجلليلة االأخرى التي ت�سهد على عظم العمل املقدم 

من قبل اإدارة ال�س�ؤون ال�سحية، ومن اأهم امل�ساريع املنجزة يف هذا 

االإطار م�ساريع اإن�ساء االأ�س�اق ومن اأهمها:

- �س�ق احلجرة : ومت افتتاحه يف عام 1987 وه� �س�ق متن�ع 

االأن�سطة ويحت�ي على عدد )58( حمل.

- �س�ق اجلمعة : ومت اإن�ساوؤه يف العام 1988م وه� عبارة عن �س�ق 

�سعبي يحت�ى م�اقع متعددة ت�سمل م�قع العر�سة لبيع امل�ا�سي 

احل�سائ�ص  بيع  وم�قع   ، املحلية  اخل�سار  بيع  وم�قع   ، املحلية 

والرب�سيم ، وم�قع بيع االأعالف ، وم�قع بيع التم�ر ، كما ي�ستمل 

ال�س�ق على �س�ق م�سغر لبيع االأ�سماك اجلافة مك�ن من عدد)16(

م�قع.

- �س�ق اخل�سروات والف�اكة مبنطقة الهمبار : 

ومت اإن�ساوؤه يف العام 1992م ويتك�ن من عدد )26( حمل ، وقد مت 

بناء ال�س�ق يف قلب املنطقة التجارية مبنطقة الهمبار.

اإن�ساوؤه يف العام 1995م اإمياناً من بلدية  - �س�ق وادي حيبي : مت 

�سحار  ب�الية  اجلبلية  للمناطق  اخلدمات  ت�فري  باأهمية  �سحار 

ويحت�ي على عدد )8( حمالت خمتلفة االأن�سطة.

- �س�ق امل�ا�سي : ومت اإن�ساوؤه يف عام 2001م كملحق مب�سلخ 

البلدية املركزي والذي كان يحت�ي على عدد )15( حظرية ت�فر 

بيع  حظائر  م�اقع  نقل  مت  وقد   ، امل�ست�ردة  امل�ا�سي  اأن�اع  كافة 

امل�ا�سي اإىل م�قع جماور للم�سلخ املركزي وذلك لتاأثرها بعملية 

الت��سع والتط�ير اخلا�سة بامل�سلخ.

- ال�س�ق املركزي للخ�سروات والف�اكة : ومت ان�ساوؤه 

على طريق  ال�قيبة  �سا�سعة مبنطقة  م�ساحة  على  2005م  عام  يف 

التجزئة  بيع  �سالة  على  ال�س�ق  ويحت�ي   ، حيبي  وادي  �سحار- 

والتي ت�سم عدد )35( حمل ، وعدد )8( برادات لبيع اخل�سروات 

والف�اكة باجلملة ، وعدد )5( م�اقع لبيع اخل�سار اجلافة )الب�سل 

، الث�م ، البطاطا(

- �س�ق جمي�ص : ومت ان�ساوؤه يف عام 2006م مبنطقة جمي�ص 

كان  وقد   ، حمل   )13( عدد  على  يحت�ي  والذي  ال�الية  �سمايل 

ال�س�ق يف بداياته خم�س�ص لعملية بيع االأ�سماك واللح�م ، ثم مت 

تخ�سي�سه ملختلف االأن�سطة.

- �س�ق االأ�سماك اجلديد : مت افتتاحه يف عام 2010م ويقع 

ع�سري  �س�ق  وه�  �سحار  ب�الية  البحري  ال�سيد  ميناء  بداخل 

متكامل بني ب�سكل هند�سي جميل ي�سبه ال�سفينة ويحت�ي ال�س�ق 

على عدد )52( م�قع للقماطني وعدد )16( م�قع للجزافني وعدد 

لل�سيادين وعدد )12(  االأ�سماك وعدد )24( م�قع  )36( ملقطعي 

وحملني  للمناداة  و�سالة  االأ�سماك  وت�س�يق  بيع  ل�سيارات  م�قع 

ل�س�ي االأ�سماك  ، جدير بالذكر اإن ال�س�ق اإنتقلت تبعيته اإىل وزارة 

الزراعة والرثوة ال�سمكية يف منت�سف عام 2013م لتك�ن هي اجلهة 

امل�سرفة عليه.

- �س�ق �سحار : ويف عام 2013م قامت بلدية �سحار باإن�ساء  

هند�سية  بت�ساميم  بني  والذي  احلجرة  مبنطقة  �سحار  �س�ق 

متتزج فيها فن�ن العمارة العربية واالإ�سالمية مع الطابع املعماري 

العماين.

واللح�م مبنطقة  والف�اكة  �س�ق اخل�سروات   -

عدد  على  ويحت�ي  2014م  عام  يف  افتتاحه  ومت   : احلظرية 

)34( حمل لبيع اخل�سار والف�اكة وعدد )3( حمالت لبيع اللح�م 

والدواجن .

- ال�س�ق ال�سعبي للن�ساء : كما اأن بلدية �سحار ودعماً منها لذوي 

ب��سط  للن�ساء  �سعبي  �س�ق  بتخ�سي�ص  قامت  املحدود  الدخل 

املنطقة التجارية بالهمبار وه� عبارة عن مظلة حتت�ي على دكات 

)ب�سطات( خم�س�سة لبيع االأع�ساب ال�سعبية واملنتجات التقليدية 

االأخرى .

اجنازات النظافة العامة وال�صرف ال�صحي

ومن ابرز االجنازات البلدية يف جمال النظافة العامة اإن�ساء اإحياء �سحية 

يتم فيها النقل املبا�سر للقمامة واال�ستغناء عن جممعات القمامة القدمية 

وعمل م�سابقة اأنظف منطقة وتطبيق عملية النقل الليلي ملجمعات القمامة 

وحتديث االآليات امل�ستخدمة يف نقل القمامة وترقيم جممعات القمامة مما 

اإليها وتد�سني �سخ�سية )نظيف( الكرت�نية املعربة  ي�سهل عملية ال��س�ل 

عن مثالية ال�لد النا�سح للجميع وخ�س��سا �سريحة االأطفال والذي يظهر 

يف م�اقع وم�اقف متعددة وخمتلفة، ، ويف جمال التفتي�ص ال�سحي مت تنفيذ 

م�سابقة اأف�سل مطعم للرقى بامل�ست�ى ال�سحي للمطاعم واإدخال نظام 

خدمات بلدية متطورة واجنازات ملمو�صة                     يف جمال االأ�صواق وال�صرف ال�صحي
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خدمات بلدية متطورة واجنازات ملمو�صة                     يف جمال االأ�صواق وال�صرف ال�صحي

احلا�سب االآيل يف جمال التفتي�ص وتدريب وتاأهيل املفت�سني وت�ظيف عن�سر 

جمال  ويف  الن�سائية  املجاالت  يف  التفتي�سية  باالإعمال  للقيام  مهياأة  ن�سائي 

الت�عية واالإر�ساد مت اإيجاد فريق عمل ن�سائي متط�ع اأطلق عليه فريق اأ�سدقاء 

البلدية وتط�ير وحتديث اإعمال الت�عية واالإر�ساد من الطرق التقليدية اإىل 

ا�ستخدام و�سائل تقنية حديثة ون�سر الت�عية عن طريق ال�سا�سات االلكرتونية 

لل�سرف  حمطة  البلدية  اإن�ساءات  فقد  ال�سحية  الهند�سة  ق�سم  جمال  ،ويف 

يف  امل�سروع  اإجناز  وانتهى  1989م  عام  يف  ال�سناعية  م�يلح  مبنطقة  ال�سحي 

من  تنتج  التي  وال�سحية  البيئية  املخاطر  تقليل  بهدف  التايل  العام  بداية 

جراء تفريغ مياه املجاري يف االأحياء ال�سكنية بطرق ع�س�ائية واإيجاد م�سدر 

مياه معاجلة لري املزروعات وامل�سطحات اخل�سراء املنت�سرة يف اأرجاء املدينة 

بداًل من ا�ستنزاف املياه ال�ساحلة واال�ستفادة من احلماأة الناجتة من عملية 

املعاجلة كاأ�سمدة والق�ساء على خزانات ال�سرف ال�سحي املفت�حة.

ومن اأهم اجنازات اإدارة ال�س�ؤون ال�سحية يف جمال ال�سرف ال�سحي االنتهاء 

من م�سروع اإن�ساء �سبكة ال�سرف ال�سحي املرحلة االأوىل والتي بلغت تكلفتها 

االإجمالية )7569333( �سبعة ماليني وخم�سمائة وت�سعة و�ست�ن األف وثالثمائة 

وثالثة وثالث�ن ريال عماين وت�سمل مناطق ال�قيبة االأوىل والثانية والثالثة 

ال�سرف  �سبكة  ومتديد  ال�قيبة  ودوار  الطريف  منطقة  من  وجزء  والرابعة 

ال�سحي املرحلة الثانية والتي جاري تنفيذها منذ نهاية العام املا�سي ملناطق 

وال�سيزاو  واحل�سرية  وكروان  و�سالن  ال�سب�ل  وغيل  الهمبار  وجن�ب  �سمال 

 )17521486( ح�ايل  تكلفتها  والبالغ  الطريف  منطقة  من  املتبقي  واجلزء 

�سبعة ع�سر ملي�ن وخم�سمائة واإحدى وع�سرون األف واأربعمائة و�ستة وثمان�ن 

ريال عماين.

فاإنني  �سحار  بلدية  اإن�ساء  على  عاماً   30 مرور  مبنا�سبة 

اأ�ستغل هذه الفر�سة للتعبري عن �سعادتي الغامرة عن هذه 

الثالث�ن  ط�ال  �سحار  ب�الية  حتققت  التي  االإجنازات 

عاماً من عمر بلدية �سحار  وذلك بف�سل الدعم ال�سخي 

واملكارم املت�ا�سلة من م�النا جاللة ال�سلطان قاب��ص بن 

�سعيد -حفظه اهلل ورعاه-  لبلدية �سحار والذي بف�سله 

اأ�سبحت والية �سحار من اأجمل مدن ال�سلطنة من حيث 

�سم�لية اخلدمات واأهمها اإن�ساء الطرق املعبدة واملر�س�فة 

وتخطيط  واالإنارة  ال�سحي  وال�سرف  املياه  وخدمات 

النظافة  وخدمات  واملنتزهات  احلدائق  واإن�ساء  االأرا�سي 

اآيل  وم�سلخ  ال�الية  يف  املتن�عة  االأ�س�اق  واإن�ساء  العامة 

يف  ح�سرها  ميكن  ال  التي  اخلدمات  من  وغريها  حديث 

واملقيمني  امل�اطنني  كافة  منها  ا�ستفاد  والتي  املقال  هذا 

بال�الية  املناطق  كافة  وطالت  الطيبة  االأر�ص  هذه  على 

 ، وال�ساحل  واجلبل  ال�سهل  بني  الت�ساري�ص  تن�ع  رغم 

العطاء م�ستمرة دون ت�قف لتط�ير هذه  اأن م�سرية  كما 

بحق  �سحار  لتك�ن  للتط�ر  وم�اكبتها  العريقة  ال�الية 

ال�سعيد  ال�اعد  امل�ستقبل  لها  وليك�ن  بجماليتها  متميزة 

عنه  حتدثت  الذي  بتاريخها  التليد  املا�سي  لها  كان  كما 

كتب التاريخ وامل�ؤرخني .
حممد بن علي الك�سري 

مدير اإدارة ال�س�ؤون ال�سحية

م�صرية العطاء م�صتمرة
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ا�ستهرت �سحار ب�ابتها منذ قدمي االأزل ، ف�سميت �سحار ب�ابة التاريخ وهذه الت�سمية مل تاأتي عبثا اأو م�سادفة بل جاءت بعد اإن �سيطرت 

، فكانت �سحار  االأدنى القدمي  العقد لل�سرق  املتميز فهي وا�سطة  التجارية وذلك بحكم م�قعها اجلغرايف  �سحار على جميع الطرق 

مغ�ثة اليمن ودهليز ال�سني وق�سبة عمان وار�ص النحا�ص ، لذلك ن�ستطيع الق�ل اأن �سحار هي ب�ابة امل�سرق واملغرب .

ويف العهد الزاهر اهتمت احلك�مة الر�سيدة بقيادة جاللة ال�سلطان قاب��ص بن �سعيد املعظم - يحفظه اهلل - اهتماما كبريا بهذه ال�الية 

، وا�ستطاع جاللته وبحكمته الفذة وقيادته احلكيمة ان يعيد ل�سحار مكانتها وهيبتها التاريخية ودور �سحار احل�ساري الذي فقدته 

على م�ست�ى قرون عديدة ، وتت�يجا ملعطيات النه�سة املباركة مت افتتاح ب�ابة �سحار اجلديدة التي تقع يف املدخل اجلن�بي لل�الية 

)ال�سارع العام م�سقط- �سحار ( وجت�سد فكرة الب�ابة وعنا�سرها العمارة العمانية التقليدية وما كانت تتميز به املداخل الرئي�سية من 

اأهمية ومهابة منذ القدم ..

وتتك�ن ب�ابة �سحار من فناء داخلي على �سكل مربع تقع �ساخ�سة على ركن من اأركانه االأربعة اأ�سكال القالع كما حتيط به من اجلانبني 

اأن مظهر الب�ابة اجلديدة و�سكلها العام طبيعيا بدون ا�ستعمال االأ�سباغ اال�سطناعية حيث مت ا�ستخدام  اأروقة مزينة بالعق�د ، كما 

احلجر الرملي الذي ميكن زخرفته و�سقله باالأ�سكال الهند�سية االإ�سالمية حلفر االآيات القراآنية ذات الداللة واملعاين التي تتنا�سب 

مع هذه الب�ابة وم�قعها ، كما اإن الهيكل االأ�سا�سي للب�ابة مت ت�سيده من اخلر�سانه واحلديد وجتليد الهيكل باحلجر الرملي من كل 

ج�انبه .

            اأما عن امل�ا�سفات الفنية للب�ابة فاإن امل�ساحة الكلية لب�ابة �سحار تبلغ )3١3٧( مرتا مربعا ، وقد مت ت�سميم الب�ابة على �سكل 

فناء يتك�ن من جزاأين االأول يقع يف االإمام واخللف عند املدخل واملخرج على �سكل ق��سني بارتفاع )7،25(  مرت يقطع ال�سارع العام حيث 

تقع على طرفيها قلعتان م�ساحة كل منهما )5٠( مرتا مربعا وبارتفاع )10،60( مرتا ، اإما اجلزء الثاين فيتك�ن من اأروقة ذات اأق�ا�ص 

اإ�سالمية وعددها ع�سرة عر�ص كل منهما )5( اأمتار وبارتفاع )٩( اأمتار تقع على جهتي الفناء املفت�ح ومبحاذاة ال�سارع العام بني القالع 

االأربع .

بوابة �صحار

 متثل العمارة العمانية التقليدية
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منذ  باأ�س�اقها  �سحار  ا�ستهرت 

التجار  اأنظار  حمط  وكانت  القدم 

مل�النا  الزاهر  العهد  ويف  ومق�سدهم 

ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

-حفظه  املعظم  �سعيد  بن  قاب��ص 

اإعادة  يف  �سحار  بداأت  ورعاه-  اهلل 

وكان  اأ�س�اقها  وانتع�ست  اأجمادها 

هذا  يف  الكبري  الدور  �سحار  لبلدية 

االأ�س�اق  اإن�ساء  خالل  من  اجلانب 

ال�الية  اإرجاء  خمتلف  يف  العامة 

التي  التجارية  املخططات  واإيجاد 

اال�ستثمار  على  امل�ستثمرين  ت�سجع 

من  اأو  ال�الية  اأبناء  من  كان�ا  �س�اء 

ال�اليات االأخرى اأو حتى امل�ستثمرين 

االأنظار  وتتجه   ، ال�سلطنة  خارج  من 

يف ال�قت احلا�سر باجتاه �س�ق �سحار الذي اأن�ساأته بلدية �سحار ليعيد 

لالأذهان بع�سا من مالمح �س�ق �سحار القدمي. 

ت�سهدها  التي  وال�سياحية  والتجارية  االقت�سادية  النه�سة  ومل�اكبة 

مبنطقة  يقع  الذي  �سحار  �س�ق  م�سروع  �سحار  بلدية  نفذت  ال�الية 

احلجرة وعلى م�ساحة اإجمالية تقدر  ب)٩33٦( ت�سعة اأالف وثالثمائة 

�سحار  ل�س�ق  الرئي�سي  املبنى  ويتك�ن   ، مربع  مرت  وثالث�ن  و�ستة 

حمال   )٢٦( على  ويحت�ي  االأر�سي  الطابق  طابقني  من  التاريخي 

على  يحت�ي  ومعر�ص  مطعمني  من  يتك�ن  االأول  والطابق  جتاريا 

اإىل جانب  ل�سحار  تاريخية  اأحداث  تروي  التي  ال�س�ر  جمم�عة من 

احلقبة  يف  ودوره  واأهميته  ال�س�ق  عن  تتحدث  الكتب  من  جمم�عة 

الفرتات  التجار يف  بها  يتعامل  كان  التي  القدمية  وال�سك�ك  املا�سية 

الذي  العمراين  الهند�سي  النمط  على  وحفاظا   ، ال�سابقة  التاريخية 

ت�ستهر به ال�سلطنة ا�ستخدم يف البناء منط العمارة العمانية امل�ست�حاة 

احلديثة  والعمارة  �سحار  قلعة  منط  خا�سة  العماين  الرتاث  من 

لالأ�س�اق العربية كما ا�ستخدمت يف مك�نات ال�س�ق االأبراج واحلجارة 

املحلية امل�ستخدمة يف ال�اجهات اخلارجية ب�سكل عام من خالل احلجارة 

القدمية ك�س�ق نزوى وغريها من  التقليدية  االأ�س�اق  بها يف  املعم�ل 

االأ�س�اق املعروفة يف ال�سلطنة ، ولل�س�ق اأربع ب�ابات هي نف�ص الب�ابات 

ال�سابقة التي كانت متثل مداخل ال�س�ق القدمي وهي ب�ابة الك�رني�ص 

من اجلهة ال�سرقية ، وب�ابة ال�س�ق 

اخل�ر  وب�ابة   ، الغربية  اجلهة  من 

جانب  اإىل  ال�سمالية  اجلهة  من 

ب�ابة الفر�سة من اجلهة اجلن�بية 

ومت ربط املحالت التجارية القائمة 

مظالت  عن  عبارة  باأجنحة  حاليا 

مغطاة تربط هذه املحالت  بال�س�ق 

احلركة  يف  مل�ساركتها  الرئي�سي 

املحيط  جلميع  وتفرعها  التجارية 

ومت   ، لل�س�ق  احلي�ي  التجاري 

عمل �ساحات االأ�س�اق العربية بعدد 

اال�ستخدامات  متعددة  �ساحتني 

تقام فيها جميع االإغرا�ص التجارية 

وحتى الفنية والثقافية واالأم�سيات 

ال�سعرية وغريها.

وت�سعى بلدية �سحار من خالل اإن�ساء هذا ال�س�ق اإىل اإعادة روح �س�ق 

من  التجار  وامل�ستهلكني  قبلة  ما  ي�ما  يف  كان  الذي  القدمي  �سحار 

جميع واليات ال�سلطنة ودول اخلليج العربي والهند وال�سني واإفريقيا 

وجعل �سحار �سابقا كما هي االآن منطقة حرة لتبادل ال�سلع العاملية ، 

امل�قع  نف�ص  ه�  باإن�سائه  البلدية  قامت  الذي  �سحار  �س�ق  م�قع  وان 

البحر  �ساطئ  من  بقربه  احلال  بطبيعة  يتميز  كان  والذي  القدمي 

كانت  حيث  ال�س�ق  وبني  التجار  بني  ال��سل  همزة  كان  الذي  وامليناء 

العامل  دول  خمتلف  ومن  وي�سر  ب�سه�لة  اإليه  والب�سائع  امل�ؤن  ت�سل 

اأهمية  ال�س�ق  من  بالقرب  التاريخية  �سحار  قلعة  وج�د  �سكل  كذلك 

دائما  وبالتايل  للحكم  مقر  مبثابة  القالع  بع�ص  كانت  حيث  كبرية 

املنطقة  اكت�سبت  الزاهر  العهد  امل�ج�دة ح�لها ويف  املناطق  ما تزدهر 

�سحار  وايل  مكتب  وج�د  خالل  من  خا�سة  اأهمية  بال�س�ق  املحيطة 

ه�  �سكل  الذي  لالأ�سماك  املركزي  وال�س�ق  قاب��ص  ال�سلطان  وجامع 

البحري والتاريخي لل�الية كما  الدور  االأخر على �سكل �سفينة متثل 

على  النا�ص  الإقبال  اأخر  م�سدرا  )الك�رني�ص(  البحري  الطريق  مثل 

مكان  يف  معا  التاريخية  العنا�سر  هذه  وج�د  و�سي�سكل  املنطقة  هذه 

واحد زخما عمرانيا وحركة مكثفة بحيث �سيمتزج ال�س�ق مع القلعة 

مع امل�سجد باالإ�سافة ل�س�ق االأ�سماك والطريق البحري )الك�رني�ص(.

�صوق �صحاراجلديد

 حتفة معمارية تعرب عن احلا�صر امل�صرق
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17 حديقة ومنتزه تنت�صر فــي                         جميع اإرجاء والية �صحار

عيناك  تلتقط  رحاب مدينة �سحار  ت�جه نظرك يف  اأينما 

ن�سر  �سحار  بلدية  جعلت  فقد  اخل�سراء  الطبيعة  اأطياف 

ملا  اهتماماتها  �سدر  يف  �سحار  مبدينة  اخل�سراء  الرقعة 

ت�سكله املزروعات من ف�ائد يف جتميل وحت�سني املنظر العام 

البلدية  ، واهتمامات  املل�ثات  اله�اء وتلطيفه من  وتنقية 

يرى  الناظر  يكاد  ال  اأنه  حتى  جداً  كبرية  اجلانب  هذا  يف 

والتي  اجلميلة  ال�سجريات  اأو  االأ�سجار  من  خالية  رقعة 

اإىل  ال�الية  �سمال  ومن   ، متنا�سقة  جمالية  بلم�سة  زرعت 

الداخلية  الطرقات  ج�انب  على  املزروعات  تنت�سر  جن�بها 

والدوارات  املثلثات  ويف  العام  لل�سارع  ال��سطية  اجلزر  ويف 

نظرة  ورونقها  بجمالها  لتغطي  واملنتزهات  واحلدائق 

بهيجة �ساحرة متتع الناظر اإليها لي�سبح الب�ساط االأخ�سر 

مظهراً من مظاهر التجميل.

جانب  اإىل  �سياحية  وجهات  واملنتزهات  احلدائق  ومتثل 

ك�نها متنف�ص يجمع االأفراد يف ج� مريح وبعيد عن االإزعاج 

التكن�ل�جيا  يف  الهائل  التقدم  اأنتجه  الذي  وال�سجيج 

�سحار  ببلدية  حدا  مما   ، والثقيلة  اخلفيفة  وال�سناعات 

يف  واملنتزهات  احلدائق  من  العديد  اإن�ساء  يف  بامل�سارعة 

م�اقع خمتلفة.

املنتزهات واحلدائق العامة

العديد  املا�سية  الثالثني عام  بلدية �سحار خالل  اأن�سئت   

من احلدائق العامة واملنتزهات التي متثل متنف�سا ترويحيا 

ومنتزه  حديقة   )١٧( عددها  بلغ  حيث  واملقيم  للم�اطن 

اأهمها :

حديقة �سحار العامـــــــــة

افتتاحها  مت  بال�الية  العامة  احلدائق  اأقدم  من 

ال�سابع  ال�طني  بالعيد  ال�سلطنة  احتفاالت  �سمن 

ع�سر املجيد وتبلغ م�ساحتها )٤٩٤٩٦ مرتا مربعا ( 

ومت تن�سيقها باأحدث االأ�ساليب الهند�سية لتن�سيق 

احلدائق العامة حيث زودت باملمررات  والناف�رات 

كما  والتالل  املنب�سطة  اخل�سراء  وامل�سطحات 

زودت احلديقة باأح�ا�ص الزه�ر و�سجرت باأ�سجار 

النخيل واأ�سجار الظل وال�سجريات املزهرة التي اأ�سفت على 

املكان رونقا وجماال ، كما زودت احلديقة مبالعب متن�عة 

ومالعب  الطائرة   لكرة  واأخر  ال�سلة  كرة  )ملعب  مثل 

م�سروع  البلدية  تنفذ  وحاليا   ) لالأطفال  واألعاب  �سغرية 

الذي  الكبري  والتط�ر  تتنا�سب  حتى  احلديقة  لتط�ير 

�سهده جمال املنتزهات واحلدائق.

حديقة الي�بيل الف�سي

ال�طني  العيد  مبنا�سبة  الف�سي  الي�بيل  حديقة  اأن�سئت 

جن�ب  م�قعها  اختيار  ومت  املجيد  والع�سرون  اخلام�ص 

االأعمال  كافة  اأجريت  وقد   ، �سالن  ل�ادي  اخلال  امل�سطح 

للبحرية  وحفر  وحماية  ت�س�ية  من  والهند�سية  الفنية 

املنطقة  ومنا�سيب  مي�لها  تتنا�سب  طبيعية  وحدود  ب�سكل 

ب�س�رة  البحر  واىل  من  املياه  حتريك  عملية  ي�سهل  مبا 

من  ال�سرورية  واخلدمات  العنا�سر  وفرت  كما    ، طبيعية 

ت�سغل  جميلة  اإ�سالمية   وقباب  طبيعية  باأ�سكال  مظالت 

من  للزائر  ميكن  احلديقة  داخل  متميزة  ب�سرية  زوايا 

خاللها م�ساهدة اأجمل واأمتع ج�انبها واأركانها ،  و�سيدت 

ج�س�ر للتنقل بني اأطراف املنتزه يف �سه�لة وي�سر.

ومت تط�يرها  من اجلانب ال�سمايل لكي ي�سمح للمرتادين 

يف  كانت  وان  حتى  ت�اجدهم  اإثناء  رائعة  اأوقات  بق�ساء 

منا�سبة   ليلة  ا�ساءات  عمل  روعي  لذلك  الليلية،  الفرتة 

املحيط  ال�سياج  اإزالة  ،ومت  و�س�حا  اأكرث  الروؤية  تك�ن  كي 

باحلديقة و بع�ص االأ�سجار املعيقة للممرات الأعطى طابع 

مع  تتنا�سب  زينه  اأ�سجار  زراعة  عرب  للم�قع  اأكرث  جمايل 

املكان ،كما مت تخ�سي�ص م�اقع للجل��ص وم�اقف لل�سيارات 

وم�قع 

ال�ستجار وممار�سة ريا�سة رك�ب اخليل مع االأج�اء الرائعة 

الذي متتاز بها املنطقة.

مركز �سحار الرتفيهي

واأبرز  اأهم  الرتفيهي من  يعترب مركز �سحار 

اإن�ساء هذا  امل�ساريع التي نفذتها بلدية �سحار وتاأتي فكرة 

املرافق  من  مزيدا  اإيجاد  نح�  البلدية  من  كبادرة  املركز 

�سهدتها  التي  ال�ساملة  الطفرة  بعد  �سيما  ال  الرتفيهية 

متنف�ص  خلق  بهدف  وذلك  املجاالت  خمتلف  يف  ال�الية 

من  البلدية  تهدف  كما  ال�الية  وزوار  للمجتمع  ترفيهي 

هذا املركز  اإىل اإبراز امل�روث احل�ساري والتاريخي ل�الية 

تنمي  وثقافية  ترفيهية  فعاليات  اإقامة  خالل  من  �سحار 

احلركتني ال�سياحية والتجارية يف ال�الية .

املرافق  من  العديد  جنباته  يف  املركز  وي�سم    

يف  واملتمثلة  مبا�سيها  �سحار  والية  حا�سر  متزج  التي 

ح�سارية  ك�اجهة  املركز  به  انفرد  الذي  املتميز  الت�سميم 

العمانية  العمارة  ت�سميمه  يف  روعي  حيث  �سحار  ل�الية 

التي  االأ�سا�سية  املتطلبات  من  عليه  ت�ستمل  وما  التقليدية 

ا�ستهر بها االإن�سان العماين قدمياً .

اأن�ساأ  الذي  الرتفيهي  �سحار  مركز  ويتك�ن 

ب�ابة  من  مربع  مرت  األف   )٨٤٠٠٠( تبلغ  م�ساحة  على 
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ب�ابات   )3( وعدد  تقليدي  تراثي  بطابع  م�سممة  رئي�سية 

فرعية اإىل جانب مبنى لالإدارة مزود باإذاعة ثابتة مرب�طة 

باأجهزة �س�تية متط�رة منت�سرة يف املركز وم�سجد خ�س�ص 

يت�سع  املدرجات  مع  مك�س�ف  وم�سرح  للن�ساء  منه  جزءاً 

به بع�ص التجهيزات اخلا�سة  لعدد )٦٠٠( �سخ�ص م�سافاً 

بامل�سارح بهدف اال�ستفادة منه            

اأو  منها  الفنية  �س�اء  املنا�سبات  خمتلف  يف 

الكهربائية  االألعاب  من  عدد  باملركز  ت�جد  كما  الثقافية 

�سغرية  اأخرى  واألعاب  ال�سنية  االأعمار  ملختلف  احلديثة 

الرتفيهية  الريا�سية  االألعاب  بع�ص  اإىل  اإ�سافة  لالأطفال 

اخلدمات  من  بالعديد  املركز  تزويد  مت  كله  ذلك  اإىل 

مركبة   )١٠٠٠( لعدد  تت�سع  خارجية  كم�اقف  االأخرى 

وتركيب  ال�سحي  وال�سرف  والكهرباء  للمياه  و�سبكات 

اأنظمة اإنارة متط�رة تنت�سر يف اأرجاء املركز وت�جد كذلك 

مت  كما  الت�سلية  الألعاب  واأخرى  البيع  الأغرا�ص  اأك�ساك 

ت�سجري املركز مب�سطحات خ�سراء واأ�سجار متن�عة الإ�سفاء 

مل�سة جمالية عليــــه وبه اأي�ساً بع�ص املرافق العامة.

القرى  من  عدد  اإن�ساء  مت  اأخر  جانب  ويف 

التقليدية منها القرية البدوية والقرية الزراعية والقرية 

بكل  التقليدية  العمانية  والقرية   ) ال�ساحلية   ( البحرية 

مك�ناتها ، وقد ج�سد مركز �سحار الرتفيهي حياة االإن�سان 

على  اأن�ساأت  التي  القرى  هذه  خالل  من  قدمياً  العماين 

الطراز العماين التقليدي وهي حتاكي واقعية تلك احلياة 

اأن�سطتها  منها  ولكل  واالأجداد  االآباء  يعي�سها  كان  التي 

اخلا�سة بها .

منتزه املنيال

من  ال�ساحلي  ال�سريط  على  اأقيم  الذي  املنتزه  يتك�ن 

وال�سجريات  االأ�سجار  بع�ص  وزراعة  ح�سائ�ص  م�سطحات 

والزه�ر امل��سمية اإىل جانب عمل ممرات للم�سي بالطاب�ق 

وبع�ص  لال�سرتاحة  ومظالت  )االنرتل�ك(  املت�سابك 

ال�سلة  لكرة  وملعب  لل�س�ي  كم�اقد  االأخرى  اخلدمات 

االأخرى  اخلدمات  من  وغريها  مياه  ودورات  وم�سابح 

ومب�ساحة كلية قدرها )33( األف مرت مربع ، ويخدم املنتزه 

ال�الية  جن�ب  ال�اقعة  املناطق  �سكان  من  كبرية  �سريحة 

واملناطق املجاورة لها

منتزه الهمبار

ميثل املنتزه لبنة اأخرى للحدائق واملنتزهات املنت�سرة يف 

 )٢٩٠٠٠( للمنتزه  االإجمالية  امل�ساحة  وتبلغ  �سحار  والية 

اإلف مرت مربع ويقع على ال�سارع العام بالقرب من مدر�سة 

�سحار للتعليم ما بعد االأ�سا�سي ، ويتك�ن من العاب اأطفال 

مظالت   )٤( عددها  خ�سبية  ومظالت  لعبة   )١5( عددها 

باملنتزه  تت�فر  كما  كر�سي   )٢٠( عددها  رخامية  وكرا�سي 

دورات  بعدد )٤(  ن�سائية  مياه  ودورات  رجالية  مياه  دورات 

تقدم  التي  االأخرى  اخلدمات  من  غريها  جانب  اإىل  مياه 

لزوار املنتزه.

منتزه النزهه

وعمق  ال�سنقر  ال�الية بني منطقتي  ب�سمال  املنتزه  يقع 

املناطق  بني  بت��سطه  ويتميز  البحر  �ساطي  مبحاذاة 

للمنتزه  امل�ساحة االجمالية  البحر وتبلغ  ال�سكنية و�ساطي 

)٢٧٠٠٠(م٢ ، وروعي يف ت�سميم املنتزه عمل اأربع م�ست�يات 

االأعلى   وه�  الرابع  االرتفاع  خ�س�ص  بحيث  االرتفاع   من 

واجلل��ص  لال�سرتاحات   االأخرى   الثالثة  امل�ست�يات  من 

ميتد  الذي  البحر   منظر  مب�ساهدة  الزائر   يتمتع  حتى 

لالأ�سجار  الرائعة  باملناظر  التمتع  وكذلك  املنتزه   بط�ل 

مت  كما  للمناظر،  تن�عا  تعطي  التي  امل��سمية  وال�رود 

اجلهه  من  خ�سراء  مب�سطحات  مك�س�ه  رملية  تالل  عمل 

للمنازل  اخل�س��سية  من  ن�ع  الإعطاء  للمنتزه  ال�سرقية 

القريبة من املنتزه وكذلك للزوار. 

منتزه االإن�ص الطبيعي

وميكن  �سحار  والية  من  الغربي  اجلن�بي  الركن  يف  يقع 

اإىل  امل�ؤدى  باالجتاه  القبائل  فلج  دوار  من  اإليه  ال��س�ل 

والية الربميى ، ويبعد املنتزه  عن دورا فلج القبائل م�سافة 

اربعة كيل� مرتات ، وتبلغ م�ساحته االإجمالية بنح�  مائة 

االأ�سجار  من  املئات  على  ويحت�ى   ، قدانا  ع�سر  وت�سعة 

ال�سمر  اأ�سجار  مثل   ال�سلطنة  بها  ت�ستهر  التي  الطبيعية 

التي  املرافق  من  بالعديد  املنتزه  تزويد  مت  وقد   ، وال�سدر 

اال�سرتاحة   ومظالت  كاملقاعد  الزائر  يحتاجها 

متنف�سا  االإن�ص  منتزه  ويعترب  لالأطفال،  واألعاب 

اأجازاتهم  لق�ساء   واملقيمني  للزوار  طبيعيا 

واال�ستمتاع  بالطبيعة اخلالبة.

زراعة اجلزيرة ال��سطية لل�سارع العام

من اجله�د البارزة والتي اأعطت والية �سحار بعدا 

جماليا زراعة اجلزيرة ال��سطية لل�سارع العام على 

ال�سياج احلديدي  ال�الية من خالل تغطية  ط�ل 

الفا�سل بني ال�سارعني بعمل �سياج نباتي.

17 حديقة ومنتزه تنت�صر يف                جميع اإرجاء والية �صحار



بلدية �سحار                       م�سرية واإجنازات 16

العمل  بداية  يف  تقليدي  م�سلخ  اإن�ساء  على  �سحار  بلدية  عملت 

اآيل  م�سلخ  اأول  ليك�ن  ال�قيبة  مبنطقة  املركزي  امل�سلخ  ت�سغل  االآن  هي  وها 

امل�سلخ  اإن�ساء  ، وياأتي  الباطنة مب�ا�سفات عالية ومتط�رة  يف حمافظة �سمال 

املرافق  حتديث  اإطار  يف  البلدية  بها  قامت  التي  للجه�د  ا�ستكماال  املركزي 

الذي  واالقت�سادي  والتجاري  العمراين  التط�ر  مل�اكبة  و�سعيها  لها  التابعة 

ت�سهدها ال�الية والزيادة ال�سكانية املتنامية.

�سالة ذبح االأغنام

تخت�ص  �سالة  كل  ال�ساالت  من  عدد  من  املركزي  امل�سلخ  ويتك�ن 

بن�ع معني من احلي�انات ومب�ا�سفات فنية تختلف عن االأخرى حيث تتك�ن 

 ٧٨ دورة مياه مب�ساحة  اللح�م مع  وا�ستالم  انتظار  االأغنام  من �سالة  �سالة 

٢٤ �سخ�ص وال�سالة مزودة بجهاز تلفاز  مرت مربع ومقاعد للجل��ص ت�سع ل 

٤ �سبابيك زجاجية  اإمكانية عر�ص عمليات الذبح عليها وعدد  )LCD( مع 
اللح�م  ال�ستالم  فتحتني  ذو  اللح�م  ا�ستالم  و�سباك  الذبح  عملية  مل�ساهدة 

الذبح  �سالة  من  جانبي  ممر  فلها  الكبرية  الكميات  اأما  الب�سيطة  للكميات 

مبا�سرة اإىل اخلارج وزودت البلدية مدخل ال�سالة باب كهربائي وممر خا�ص 

١٦١ مرت  الذبح  االإجمالية ل�سالة  امل�ساحة  لذوي االحتياجات اخلا�سة وتبلغ 

اإيل  ١5٠راأ�ص غنم بال�ساعة و�سيك�ن الذبح  مربع والطاقة اال�ستيعابية للذبح 

عن طريق معدات واآليات كهربائية مع ناقل كهربائي للذبائح مل�اقع التقطيع 

اأو لرباد التخزين حيث خ�س�ست ٤٠ طاولة للتقطيع وغرفة لتخزين اجلل�د 

مب�ساحة ١٢٠ مرت مربع.وغريها من التجهيزات االأخرى.

�سالة ذبح االأبقار واجلمال

�سالة  من  واجلمال  االأبقار  ذبح  ل�سالة  الفنية  امل�ا�سفات  وتتك�ن 

انتظار وا�ستالم اللح�م مع دورة مياه مب�ساحة ٧٢ مرت مربع ومقاعد للجل��ص 

عر�ص  اإمكانية  مع   )LCD( تلفاز  بجهاز  هي  ومزودة  �سخ�ص   ٢١ ل  ت�سع 

و�سباك  الذبح  مل�ساهدة عملية  �سبابيك زجاجية   ٤ الذبح عليها وعدد  عمليات 

الكميات  اأما  الب�سيطة  للكميات  اللح�م  ال�ستالم  فتحتني  ذو  اللح�م  ا�ستالم 

الكبرية فلها ممر جانبي من �سالة الذبح مبا�سرة اإىل اخلارج وتبلغ امل�ساحة 

للذبح  اال�ستيعابية  الطاقة  وتبلغ  مربع٢  مرت   ١5٠ الذبح  ل�سالة  االإجمالية 

5٠ راأ�ص بقر بال�ساعة والذبح �سيك�ن اآليا عن طريق معدات واآليات كهربائية 

اأو لرباد التخزين )�سندوق لذبح  مع ناقل كهربائي للذبائح مل�اقع التقطيع 

لتخزين  وغرفة  للتقطيع  طاوالت   ٤ عدد  من  ال�سالة  تتك�ن  كما  االأبقار( 

اجلل�د والروؤوؤ�ص مب�ساحة ٩مرت مربع ومدخل لدخ�ل االأبقار بعر�ص ٢مرت 

وارتفاع ٢مرت.

ملحقات امل�سلخ

ومل تغفل بلدية �سحار امللحقات ال�سرورية التي يجب ان ت�سملها 

امل�سالخ احلديثة حيث مت تخ�سي�ص مكتب للطبيب البيطري ومظلة جتميع 

االأغنام ملا قبل الذبح مب�ساحة ١٠-١٠م٢ وعدد )٤( حظائر جتميع . مظلة جتميع 

االأبقار واجلمال ملا قبل الذبح مب�ساحة ١٠-١٠م٢ وعدد )٢( حظريتني لالأبقار 

ومظالت  الذبح  �ساالت  يف  بكامريات  مزود  امل�سلخ  ان  كما  للجمال  وحظرية 

وغرفة  ذبائحهم  م�سار  وتتبع  الذبح  لعملية  امل�ساهدة  للزبائن  تتيح  التجميع 

تخزين مربدة �سعة ٧.5-٤.٢-3.5م٢ تقع مابني �سالتي الذبح لالأغنام واالأبقار 

اإدارية وغرفة منف�سلة للمحا�سب ت�سمح  بحيث تخدم كال اجلانبني ومكاتب 

م�قف   )١٨( وعدد  للنزول  احلاجة  دون  ال�سيارة  ب�ا�سطة  بالدفع  لل�سخ�ص 

�سيارة م�سفلت اإىل الزبائن ال�ستالم اللح�م وعدد )١٤( م�قف �سيارة م�سفلت 

الإنزال االأغنام وعدد  )٦( م�قف �سيارة م�سفلت الإنزال االأبقار واجلمال وعدد 

والزوار وممرات جانبية مر�س�فة  امل�سلخ  مل�ظفي  م�سفلت  �سيارة  )٩( م�قف 

)باالنرتل�ك( مب�ساحة ٢5٠٠م٢ مع بع�ص اإعمال الت�سجري

مراعاة ال�سحة العامة

تزويد  مت  خالل  من  العامة  ال�سحة  على  �سحار  بلدية  وحر�ست 

وجدران  اأر�سية  �سبغ  مت  كما  واملناولة  الذبح  لعمليات  اآلية  مبعدات  امل�سلخ 

امل�سلخ مبادة الب�لريوتني بدال من ال�سرياميك من اأجل ع�امل ال�سحة العامة 

، حيث اأن احل�س�ة مابني البالط تعترب مكان جيد لتجميع وتكاثر البكترييا 

ال�ساخن  الغ�سيل  ملاء  العالية  باملقاومة  ال�سبغ ميتاز  اأن هذا  ، كما  واجلراثيم 

واإ�ساعة ال�سم�ص.

امل�صلخ املركزي ب�صحار

 اأول م�صلخ اآيل مبحافظة �صمال الباطنة
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نظام املعل�مات اجلغرافية بالبلدية يقدم جه�د كبرية وقد اأدخلت اإلية تقنية )GIS( والذي يعنى بالتقنية با�ستخدام احلا�سب 

االآيل وا�ستخدام املعل�مات والربجميات واالأجهزة والعمليات من اأجل حت�يل وتخزين وربط وحتليل وعر�ص املعل�مات املتعلقة ب�سطح االأر�ص 

ما ف�قه وما حتته وما هي ا�ستخدامات االأر�ص وامل�سادر الطبيعية وجتمعات ال�سكان واملرافق العامة ، وتعمل تقنيات نظم املعل�مات اجلغرافية 

على دمج عمليات قاعدة البيانات امل�سرتكة مثل التحليل االإح�سائي مع اخلرائط ذات االرتباط املكاين ، وقد اأدخلت البلدية هذا النظام يف 

عام ١٩٩٢م حيث مت اإجراء م�سح �سامل لقطع االأرا�سي مبختلف املناطق ومت ترقيم �سبكة ال�سرف ال�سحي و�سبكة املياه و�سبكة الطرق و�سبكة 

االإنارة مبنطقة الهمبار كمرحلة اأوىل.

واخلدمية  ال�سياحية  والية �سحار  على معامل  التعرف  الزائر من  ي�ستطيع  البلدية  اأن�ساأتها  التي  الرقمية  اخلرائط  ومن خالل 

وم�سميات املناطق ال�سكنية وال��س�ل اىل وجهة خدمية او �سياحية او عن�ان �سكني هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانية عر�ص �س�رة ج�ية للمنطقة 

، كما ي�جد بع�ص االأدوات امل�ساعدة لت�سفح اخلرائط الرقمية كالبحث عن معلم بال�الية وقيا�ص امل�سافات واالإبعاد وامل�ساحات على الطبيعة 

باالإ�سافة اإىل البحث با�ستخدام االإحداثيات ال�سيني وال�سادي كما ي�جد باخلريطة الرقمية و�سيلة حفظ اآخر م�قع مت زيارته مع وج�د 

بع�ص امل�اقع ال�سياحية املهمة واملحف�ظة م�سبقا بال�الية.

ومن االجنازات لدائرة نظم املعل�مات اجلغرافية ببلدية �سحار اإ�سدار خارطة تف�سيلية ل�الية �سحار حتت�ي على جميع املعامل 

الرئي�سية بال�الية وذلك بالتن�سيق مع الهيئة ال�طنية للم�ساحة ب�زارة الدفاع اىل جانب تقدمي درا�سة تف�سيلية للمقابر بال�الية وم�سروع 

درا�سة خا�سة مب�اقع حاويات القمامة ودرا�سة تف�سيلية للقرى اجلبلية بال�الية وغريها من الدرا�سات التي �ستعمل نقلة ن�عية يف �سرعة 

ال��س�ل اإىل اي خدمة يف والية �سحار. 

بوابة �صحار اجليومكانية
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اأن�سئت دائرة مياه �سحار عام )١٩٨3م ( بهدف ت�زيع املياه ب�ا�سطة 

املائية  للم�ساكل  حال  ال�الية  من  حمدودة  اأجزاء  اإىل  االأنابيب 

التي كان يعاين منها �سكان تلك االأجزاء كاملل�حة والتل�ث باالآبار 

٦٧( كم فقط وبعدد )٢(   ( ال�سبكة  اأط�ال  اخلا�سة وحينها كانت 

الدائرة  )١٩٨٦م( حيث احلقت  عام  وذلك حتى  ارت�ازيني  بئرين 

مبكتب تط�ير �سحار )بلدية �سحار حاليا( وت��سعت �سبكة املياه 

لت�سمل ب�قتنا احلا�سر ما ن�سبته ) ١٠٠%( من ال�الية من املناطق 

ال�سهلية حتى بداية ) ٢٠١3م( ثم تراجعت الن�سبة اىل )٩٧% ( وبلغ 

واأط�ال   ) امل�سرتكني )3٠5٤٤( م�سرتك حتى نهاية )٢٠١٤م  عدد 

االآبار  وعدد  خزان   )٢٨( املياه  خزانات  وعدد  كم   )١٧٦٨( ال�سبكة 

)٤٤( بئر وعدد م�سخات الرفع او الدفع )٢١( م�سخة.

وفيما يخ�ص املناطق اجلبلية يف الفرتة ما بني اإن�ساء الدائرة اإىل 

عام )١٩٨٦م( كانت ت�جد عدد )3( حمطات مياه فرعية حتت�ي 

على بئر وم�سخه وخزان ونقطة تعبئة ناقالت ونقطة تعبئة مياه 

يدوية ، وبعد اإحلاق الدائرة ببلدية �سحار ت��سعت هذه املحطات 

لتبلغ عدد ) ٢3( حمطة مياه ب�سبكات مياه م�ستقلة باالإ�سافة اإىل 

وناقالت  الدائرة  ناقالت  ب�ا�سطة  املناطق  لبع�ص  املياه  ت�زيع 

م�ستاأجرة.

�سبكة املياه عام ١٩٨3م اإىل عام ١٩٨٦م :

· خالل هذه الفرتة وهي فرتة اأن�ساء الدائرة اإىل 	

احلاقها مبكتب تط�ير �سحار )بلدية �سحار حاليا( 

عام ١٩٨٦م حيث كانت حتت�ي على االآتي : 

١- عدد بئرين ارت�ازيني . 

٢- خزان ار�سي ب�سعة ٢٢5٠ مرت مكعب . 

3- خزان عل�ي من احلديد ب�سعة ٤5٠ مرت مكعب . 

٤- م�سختني رافعتني . 

5- معمل تطهري مياه . 

٦- �سبكة مياه بط�ل ٦٧ كم من اأنابيب اال�سب�ست��ص 

واحلديد الزهر باأقطار خمتلفة . 

كانت ت�زع املياه ب�ا�سطة العدادات على بع�ص املناطق والبع�ص 

االأخر ب�ا�سطة نقاط مياه م�زعة مابني املنازل ليتمكم االأهايل 

من نقل املياه يدويا ً اإىل منازلهم . 

م�ساريع املياه ما بعد ١٩٨٦م اىل ٢٠١٤م 

)بلدية  �سحار  تط�ير  مبكتب  املياه  دائرة  احلاق  مت  ١٩٨٦م  بعام 

�سحار حاليا( وحدث ت��سع كبري يف �سبكة املياه نلخ�سها كاالآتي : 

١- عدد االآبار االرت�ازية بلغ ١٠ اأبار . 

٢- مت اأن�ساء خزان عل�ي ب�سعة ١٠٠٠ مرت مكعب من اخلر�سانة 

امل�سلحة واال�ستغناء عن اخلزان العل�ي ال�سابق .

3- بلغ عدد م�سخات رفع املياه ٨ م�سخات بق�ة م�ساعفة عن 

امل�سختني ال�سابقتني . 

٤- مت تط�ير معمل تطهري املياه . 

املالية  ٢٠٠٠م ونظرا لقلة االعتمادات  م اىل   ١٩٩3 5- يف عام 

�سبكات  عمل  فكرة  انتهجت  الدائرة  فاإن  املياه  �سبكة  لت��سعة 

�صبكة املياه ب�صحار ت�صل اىل )30544(             م�صرتك بن�صبة 97%للمناطق ال�صهلية
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بامل�ا�سفات وال�سروط ال�اجب ت�فرها ب�سبكات املياه العامة 

 )٤( عدد  وا�ستئجار  الالزمة  امل�اد  �سراء  الفكرة  كانت  حيث 

عمال وممدد خط�ط مياه ومعدة حفر واحدة فقط وعملت 

التي كان بع�سها  بناءا ً على اخلرائط  امل�اد  على طلب هذه 

جاهزة ولكن ال ي�جد لها كرا�سة م�اد او مناق�سة ، فالدائرة 

اأعدت جميع هذه امل�اد من اأ�سغرها وه� الربغي اىل نهايتها 

، وكانت بع�ص االأماكن ال ت�جد بها خرائط فقامت الدائرة 

بر�سم هذه ال�سبكات مبكاتبها ، واملناطق التي مت ت��سيل املياه 

اخر  اىل   )٤( املرحلة  من  الهمبار  هي  الطريقة  بهذه  اإليها 

املرحلة  املرحلة )٤( اىل  وال�قيبة   ، ال�سب�ل  ، وغيل  مرحلة 

وحارة   ، ال�ساحل  والع�ينات  ال�ساحل  ال�سيابي  وخ�ر   )٦(

ال�سيخ ، وم�يلح ، والطريف من املرحلة )٢( اإىل املرحلة )5( ، 

وكانت تكاليف هذه ال�سبكات ت�سل اىل 5٠% اأقل من تكاليفها 

ل� نفذت ب�ا�سطة ال�سركات . 

٦- بلغ ط�ل �سبكة املياه حتى عام ٢٠١٤م ) ١٤5٧( كم . 

· ومت 	 املنازل  كل  اىل  العدادات  ب�ا�سطة  املياه  ت�زع 

اال�ستغناء عن نقاط املياه اليدوية وتغطي هذه ال�سبكة 

بداية  حتى   %١٠٠ بن�سبة  واملخططات  املناطق  كل 

نظرا ً   %٩٧ اإىل  الن�سبة  هذه  تراجعت  ثم  ٢٠١3م  عام 

املكارم  �سيح  التع�ي�سات مبنطقة  ال�ستحداث خمطط 

وخمططات الطريق ال�ساحلي . 

ت�زيع املياه ب�ا�سطة ال�سبكات يف املناطق اجلبلية :

التحلية  مياه  على  بع�سها  معتمدة  �سغرية  مياه  �سبكات  وهي 

واالأخرى على اأبار ج�فيه ارت�ازية وبع�سها اأبار مفت�حة وبع�ص 

ثم  الرئي�سية  باخلزانات  تعباأ  ناقالت  مياه  على  تعتمد  ال�سبكات 

الت�زيع  يتم  وتر�سيدها  املياه  ا�ستنزاف  من  وللحد  ال�سبكة  اإىل 

اأن  حيث  خمف�سة  وباأ�سعار  مياه  عدادات  ب�ا�سطة  املنازل  على 

وج�د  عدم  ب�سبب  وذلك  فقط  واحدة  بي�سة  يبلغ  اجلال�ن  �سعر 

معامل تطهري مياه بهذه ال�سبكات ، ماعدا ال�سبكات التي تتغذى 

القرار  يف  ال�اردة  الت�سعرية  عليهم  فيطبق  التحلية  مياه  من 

ال�زاري املعم�ل به وتبلغ اأط�ال ال�سبكات )3١١( كم فيما بلغ عدد 

امل�سرتكني )5٨5( م�سرتك .

امل�ساريع املقرتحة :

التحلية  مياه  ت��سيل  خرائط  واإعداد  درا�سة  من  االنتهاء  -  مت 

جلميع املناطق اجلبلية لعدد ١٢٠قرية و�سملت اأي�سا ً املخططات 

احلديثة ب�ادي العراد وينبع واملخططات االأخرى .

-  ال�سبكة املقرتحة حتت�ي على ١٦ خزان من اخلر�سانة امل�سلحة 

ك�ن  و٢٧ حمطة �سخ  البال�ستيك  ١3 خزان من  ال�سعة  متفاوتة 

ترتاوح  النقل  اأنابيب  من  كم   ١٨٠ و  االأعلى  اإىل  متجهة  ال�سبكة 

اأقطارها بني ٨٠ ملم و 3٠٠ ملم واأنابيب ت�زيع بط�ل 5٠٠ كم بني 

٢٠٠ ملم  و ١٢5 ملم و 3 نقاط تعبئة ناقالت مياه ونظام �سكادا 

للتحكم بال�سبكة .

�صبكة املياه ب�صحار ت�صل اىل )30544(             م�صرتك بن�صبة 97%للمناطق ال�صهلية

املناطق اجلبلية كانت ت�جد بها 

عدد )3( حمطات مياه فرعية 

وبلغت حاليا )٢3( حمطة
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 انطالقاً من اهتمام بلدية �سحار بتنمية وتط�ير وحتديث والية �سحار فقد قامت البلدية باأعداد خمططات �سكنية وجتارية و�سناعية 

قدمية وزعت للم�اطنني خالل ال�سن�ات املا�سية كما ان عملية ا�ستحداث خمططات جديدة م�ستمرة مل�اكبة الطلبات املتعددة حيث مت 

ا�ستحداث خمططات يف عدد من مناطق ال�الية وذلك بهدف ترجمة وو�سع اإ�سرتاتيجية التنمية العمرانية واملخطط الهيكلي الذي 

ت�سري عليه اجلي�ب التخطيطية من جمرد اأفكار ومقرتحات اإىل خمططات واقعية ت��سع م��سع التنفيذ مل�اجهة احلركة العمرانية 

واالقت�سادية املت�سارعة التي ت�سهدها ال�الية.

)ال�سكنية-التجارية- ال�الية  مناطق  بجميع  اجلديدة  املخططات  واإعداد  القدمية  املناطق  وتط�ير  تخطيط  على  البلدية  وتعمل 

ال�سناعية-الزراعية-اخلدمية( واإعداد املخططات التف�سيلية وحتديد ا�ستعماالت االأرا�سي وتن�سيق م�ساريع التخطيط مع ال�حدات 

احلك�مية وجتديد املخطط الهيكلي وحتديد االأرا�سي اململ�كة للدولة ولالأفراد وت�زيع االأرا�سي على امل�اطنني امل�ستحقني بتمليكها 

اأو تاأجريها على امل�اطنني املنتفعني من االأرا�سي مبختلف ا�ستعماالتها وذلك وفقاً لالأحكام والق�انني اخلا�سة باالأرا�سي مبا يحقق 

العدالة للجميع.قطع االأرا�سي امل�زعة ) متليك + منح + تع�ي�ص +ا�ستثمار ( من عام ١٩٨5م ولغاية ٢٠١٤/١٢/3١م

المجموع السنويالحكوميصناعي تجاريسكنيالسنوات

1087-64-19851023م

19862674575772831م

1987152437123351719م

198814606966421637م

198926545575522836م

1990152119813501782م

1991894778431022م

199253948350640م

19934631041631614م

1994129020631511578م

1995127010278381488م

199675316293621070م

1997632422053747م

1998656605742815م

1999404827547554م

200043782893566م

2001513272491655م

2002561459849753م

20031018139111201288م

1230-20041011117102م

2005137928948131729م

20068261347911040م

20071806302811865م

2008169745727512430م

2009725483344201572م

20108539229515787م

20112143136193202492م

2012127732935498م

20131722112187م

2014317144334408م

3057435392759104837920المجموع الكلي

من عام 1985 ولغاية 2014

توزيع )30574( ار�ض �صكنية  و)3539( جتارية  

و)2759( �صناعية و)1048( حكومية 
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تعد امل�ساكن االجتماعية من اأبرز اخلدمات التي تقدمها بلدية �سحار والتي ترمي اإىل تقدمي امل�ساعدة للم�اطنني اأ�سحاب ال�سمان 

االجتماعي وذوي الدخ�ل املحدود وم�اكبة النه�سة العمرانية واحل�سرية التي ت�سهدها �سحار لذا عمدت البلدية على اإن�ساء م�ساكن 

اجتماعية حديثة ت�فر من خاللها لهذه ال�سريحة من املجتمع امل�سكن املالئم بنظام الغرفة ال�احدة ونظام الغرفتني والثالث غرف 

ح�سب عدد االأ�سرة مع املرافق لذوى احلاجات اخلا�سة وتلبى هذه ال�حدات حاجة االأ�سر بعد اأن تخ�سع جميعها للدرا�سة من جميع 

الن�احي والتي تبني من خاللها مدى احتياجها للم�سكن املالئم.

وقامت بلدية �سحار يف االآونة االأخرية بتغيري �سكل الت�سميم اخلا�ص بامل�ساكن االجتماعية مبا يتالءم والتط�ر العمراين امل�ج�د يف 

ال�الية ومتت مراعاة بع�ص االأ�سر التي ي�جد لديها اأ�سخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�سة كما مت مراعاة حجم االأ�سرة.

تقدمي خدمات اإ�صكانية متطورة
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تقدم دائرة ال�س�ؤون الفنية ببلدية �سحار خدماتها املت�ا�سلة للنه��ص بامل�ست�ى التنظيمي يف والية �سحار �س�اء فيما يتعلق بالتنظيم 

ال�سروط  تطبيق  ل�سمان  والتعمري  االإن�ساء  الأعمال  املتابعة  خالل  من  وذلك  لل�الية  العام  املظهر  على  احلفاظ  بهدف  العمراين 

وامل�ا�سفات املعم�ل بها.

وتقدم دائرة ال�س�ؤون الفنية خدماتها للم�اطنني واملقيمني يف ال�الية بال�س�رة املتط�رة اإىل جانب اهتمامها املت�ا�سل يف احلفاظ على 

التنظيم العمراين مبا يتفق وروح العمارة االإ�سالمية وهذا يتطلب املزيد من اجلهد ل�سمان ج�دة البناء ح�سب امل�ا�سفات وال�سروط 

الالزمة والتنظيم اجليد للم�ساكن خ�س��ساً يف املناطق املخططة حديثاً.

ويف جمال تراخي�ص البناء اأ�سدرت الدائرة عدد )٢١٦٤٤( اإباحة بناء كربى من عام ١٩٨5 ولغاية ٢٠١٤م وعدد )٩٢٠٨( اباحة بناء �سغرى 

من عام ١٩٩٠ ولغاية ٢٠١٤م  ومت اإ�سدار عدد )١٠٨٢5( �سهادة اإكمال بناء من عام ١٩٩٠ ولغاية ٢٠١٤م وبلغت املخالفات الفنية من عام 

اأن اأعمال البناء يف والية �سحار مت�سي ب�س�رة مت�سارعة وهذا االأمر يتطلب  ٢٠١٤ عدد )١٤٧٤( خمالفة ، وهذا يدل على  ٢٠٠5 اإىل 

تكثيف اجلهد واملتابعة ل�سمان �سري العمل يف املباين بال�الية مبا يت�افق والنظم املعم�ل بها.

بالدائرة والذي يق�م بدوره كما ينبغي يف  الفني  الكادر  املباين ب�سكل منظم وذلك من خالل  التفتي�ص ومراقبة  اأعمال  كما تت�ا�سل 

املتابعة  بهدف  تق�سيم جغرايف منظم  ال�الية وفق  الفنني على مناطق  املراقبني  يت�زع  بال�الية حيث  والتعمري  البناء  اأعمال  متابعة 

امل�ستمرة للمباين قيد االإن�ساء ور�سد اأي جتاوزات اأو مالحظات مبا يكفل للم�اطن احل�س�ل على منزل مبني وفق م�ا�سفات �سحيحة.

اإ�صدار عدد )21644( اإباحة كربى وعدد )9208( 

اإباحة بناء �صغرى 
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م�سروع العن�نة من اأهم امل�ساريع التي تنفذها بلدية �سحار ملا لهذا 

امل�سروع من دور كبري يف خدمة العديد من امل�ؤ�س�سات والقطاعات 

والزوار  امل�اطنني  جانب  اإىل  واخلا�سة  احلك�مية  واالأجهزة 

القادمني اإىل املدينة ، وقد كانت احلاجة ما�سة اإىل اإقامة مثل هذا 

امل�سروع يف هذه املدينة خا�سة مع امتداد �س�ارعها وات�ساع مناطقها 

واأحياوؤها وتداخل الكثري من اخلدمات �س�اء ال�سرف ال�سحي اأو 

البلدية لت�فري  التي تقدمها  املياه وغريها من اخلدمات   �سبكة 

امل�ستلزمات االأ�سا�سية للم�اطنني مما تطلب تنفيذ نظام العن�نة 

لت�سهيل ال��س�ل اإىل االأحياء واملناطق املختلفة وال�س�ارع واملنازل 

وامل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة ..

التنظيم  احلديثة  املدينة  مميزات  اأهم  من  العن�نة  نظام  ويعترب 

اإ�سكانية  خمططات  �سكل  على  تخطيطها  يعني  املدينة  فتنظيم   ،

وفق اأ�س�ص علمية مدرو�سة مما ي�سهل عملية الت�ا�سل بني اأجزائها 

وو�س�ل �ساكنيها اإىل اخلدمات املت�فرة ب�سه�لة وي�سر ، كما يربز 

التنمية  مع  خا�سة  �سحار  مبدينة  احل�ساري  الدور  النظام  هذا 

ال�ساملة التي ت�سهدها ، اإ�سافة اإىل انه �سي�سهم يف االرتقاء مب�ست�ى 

اخلدمات املقدمة للم�اطنني )كاملياه- الكهرباء - الهاتف- الربيد 

وغريها ( اإىل جانب الطرق املثلى التي يقدمها يف �سه�لة و�سف 

امل�اقع وال��س�ل اإليها يف اأ�سرع وقت ممكن .

وم�سروع العن�نة ملدينة �سحار ه� عبارة عن نظام متكامل لت�سمية 

وترقيم ال�س�ارع والعقارات واملن�ساآت باالإ�سافة اإىل ل�حات ت��سح 

الرئي�سية  الطرق  على  للمناطق  والفرعية  الرئي�سية  االجتاهات 

ال��ســـــــ�ل  ال�سهل  من  ي�سبح  بحيث  والتقاطعات  الدوارات  وقبل 

واأجهزة يف  امل�سروع عدة قطاعات  ، كما يخدم هذا  اأي عن�ان  اإىل 

املدينة  اإىل  والقادمني  وال�سياح  امل�اطنني  اإىل  باالإ�سافة  املدينة 

،فامل�سروع ي�ساعد على ال��س�ل الأي عن�ان ب�سه�لة كما ت�ستطيع 

كافة اجلهات واملرافق اأداء خدماتها وتلبية طلبات العمالء بي�سر 

املرا�سالت  ت��سيل  اإىل  اأي�سا  امل�سروع  هذا  ويهدف   ، ومرونة 

اإىل  اأن�اعها  باختالف  واخلدمات  واخلا�سة  الر�سمية  واملعامالت 

خدمات  و�س�ل  و�سه�لة  و�سحيحة  �سليمة  بطريقة  م�ستحقيها 

ب�سرعة  احلدث  م�اقع  اإىل  واالإ�سعافات  ال�سرطة  مثل  الط�ارئ 

ودون تاأخري عن طريق معرفة اأرقام ال�س�ارع وال�سكك.

جديد  نظام  �سحار  بلدية  �ستطبق  القادمة  ال�سن�ات  وخالل 

على  النظام  هذا  لتعميم  ال�طنية  اخلطة  مع  متا�سيا  للعن�نة 

م�ست�ى ال�سلطنة.

�صحار من اأوائل الواليات التي تطبق نظام العنونة يف 

ال�صلطنة
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 م�سروع حمطة احلافالت و�سيارات االأجرة

 يقع م�سروع حمطة احلافالت و�سيارات االأجرة يف منطقة 

الغربية  اجلهة  من  �سحار  ج�سر  من  بالقرب  ال�قييه 

وتبلغ امل�ساحة االإجمالية للمحـطة )٧٧٨٦ مرت٢( ويحت�ي 

ا�ستثمارية  ومكاتب  لالنتظار  كبرية  �سالة  على  امل�سروع 

ل�سركات النقل  وخمزن  ومقهى ومتجر  وم�سلى للرجال 

ايل  االأجرة  ل�سيارات  واأخرى  للحافالت  وم�اقف  والن�ساء 

جانب اخلدمات االأخرى كدورات املياه للن�ساء والرجال.

م�سروع  معر�ص ال�سيارات امل�ستعملة  

من  واحدا  امل�ستعملة  ال�سيارات  معر�ص  م�سروع   يعد 

امل�ساريع املهمة يف ال�الية ويهدف هذا امل�سروع اإيل جتميع 

كل معار�ص ال�سيارات املنت�سرة يف مناطق ال�الية املختلفة  

ح�ايل  للم�قع  االإجمالية  امل�ساحة  وتبلغ  واحد  م�قع  يف 

)55١٢٠ ( مرتا مربعا وتبلغ القدرة اال�ستيعابية  للم�قع  

 )٢٠  ( وعدد  لل�سيارات  م�قف   5٨٠ النهائية  مرحلته  يف 

معر�ص  اإيل جانب اخلدمات االأخرى .

م�سروع �س�ق االأعالف وامل�ا�سي وال�س�ق اجلاف

�س�ق  م�سروع  امل�ستقبلية  خطتها  خالل  البلدية  �ستنفذ 

منطقة  يف  يقع  والذي  اجلاف  وال�س�ق  وامل�ا�سي  االأعالف 

 ، املركزي  البلدية  م�سلخ  من  بالقرب  اخلام�سة  ال�قيبة 

ويحت�ي ال�س�ق اجلاف على )٢٠( حمل ومقهى وعدد )٢( 

مكاتب وعدد )٢ ( دورات مياه ، كما يحت�ي �س�ق االأعالف 

على )١٩( م�قف �سيارات بيع االأعالف وعدد )١٠( حمالت 

عامة  ومرافق  وم�اقف  وم�سلى  ومقهى  االأعالف  لبيع 

اأخرى ، ويحت�ي �س�ق امل�ا�سي على )٤٢( م�قف ل�سيارات 

بيع امل�ا�سي وحلبة منادة . 

بلدية �صحار تطلق عدد من امل�صاريع امل�صتقبلية 

البنية  عملية  تعزز  التي  املهمة  امل�ساريع  من  العديد  امل�ستقبلية  خطتها  خالل  �سحار  بلدية  تطلق 

واالقت�سادية  التجارية  واحلركة  لال�ستثمار  جاذبة  واجهة  �سحار  جعل  على  تعمل  والتي  االأ�سا�سية 

وال�سياحية ومن اأهم هذه امل�ساريع :
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�سحار  ملدينة  ال�سامل  احل�سري   املخطط  �سحار  بلدية  اأعدت 

املدينة  �س�رة  لي�سكل  واالقت�سادي  ال�سكاين  النم�  ال�ستيعاب 

احل�سري  املخطط  ويهدف   ، القادمة  عاما ً  الع�سرين  خالل 

�صحار )٢٠3٠( اىل تعزيز مكانة �سحار وا�ستعادة دورها يف احلركة 

القطاع  االأ�سا�سية لدعم هذا  البني  ا�ستكمال  التجارية من خالل 

متمثلة يف امليناء ال�سناعي واملنطقة احلرة واملطار و�سبكة الطرق 

الرئي�سية و�سكة احلديد .

احل�سرية  التنمية  لت�جيه  املخطط  هذا  �سحار  بلدية  واأعدت 

القائم�ن  وياأمل  القادمة  ال�سن�ات  خالل  �سحار  ملدينة  ال�ساملة 

تنفذ  التي  العاملية  التنم�ية  امل�ساريع  ان ي�اكب  امل�سروع  على هذا 

يف مدينة �سحار 

املدينة التجارية : 

الرئي�سية  عمان  مراكز  من  واحدة ً  لت�سبح  املدينة  تنم�  �س�ف 

اإدارية  كعا�سمة  دورها  ويت��سع  واالقت�سادية  التجارية  لالأن�سطة 

للت�س�ق  رئي�سي  ومق�سد  الباطنة  �سمال  حمافظة  يف  اإقليمية 

والثقافة والتعليم والرتفيه .

املدينة اخل�سراء :

االأ�سماك  �سيد  حرفة  على  املخطط  اإ�سرتاتيجية  حتافظ  �س�ف 

كما  للمدينة  التاريخية  اله�ية  من  جزء  العتبارهما  والزراعة 

وال�س�اطئ  واخلريان  كاالأودية  الطبيعية  البيئة  على  �ستحافظ 

وكذلك امل�اقع االأثرية والتاريخية .

مدينة ال�ساحل : 

من  البحرية  بال�اجهة  للمدينة  الرئي�سية  املك�نات  دمج  �سيتم 

خالل ت�فري مرافق للت�سلية والرتفية لل�سكان والزوار . 

ت��سيع مركز املدينة : 

 ت��سيع حي الهمبار كقاعدة مركز املدينة واأ�سا�ص احلركة التجارية 

لتك�ن القلب الناب�ص للمدينة م�ستمال على اإن�ساء حديقة رئي�سية 

ت�سمم لتك�ن املتنف�ص االأول للعاملني يف املنطقة والزوار ، و�سيك�ن 

مركز املدينة يف قلب �سبكة امل�ا�سالت .

احلي احلديث :

�سيك�ن احلي احلديث املركز الرئي�سي املدين ملدينة �سحار حيث 

من  وعدد ً  ومتحفا ً  امل�ؤمترات  ومركز  الكبري  اجلامع  �سيت�سمن 

للت�س�ق  وحمالت  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  ال�ستخدامات  املكاتب 

و�سل�سلة من امل�ساكن الراقية . 

مكانتها  �ستعيد  فاإنها  املخطط  عرب  احلجرة  منطقة  وبتجديد 

تتم  و�س�ف  ل�س�ق �سحار اجلديد  �ستك�ن مقرا ً  التاريخية حيث 

على  لتحافظ  احلجرة  مركز  ح�اف  يف  �ساملة  تط�ير  عمليات 

ب�ساتني  على  احلفاظ  مع  والطرقات  البناء  يف  التقليدي  النمط 

النخيل لتك�ن �سمة مميزة لهذا احلي .

املخطط احل�صري 

ال�صامل ملدينة 

�صحار )2030(



بلدية �سحار                       م�سرية واإجنازات
27

املخططات ال�سكنية امل�ستقبلية : 

�سكنية  كبرية كل خمطط  لقد مت ت�سميم عدد ثالث خمططات 

ي�سكل بذاته بلدًة والبيئة الطبيعية من ح�لها لبنة البناء للمجتمع 

اجلديد وه� احلي املنزيل الذي يعك�ص التقاليد املعمارية العربية 

بلم�سه ع�سرية ويرتكز على حديقة ، واأرا�سي الفيلل الكبرية �سيتم 

بذلك  م�فرة  م�سرتك  �سحن  ح�ل  �سكنية  جتمعات  يف  جتميعها 

مناطق للتفاعل االجتماعي للقاطنني .

املخطط ال�سياحي ملدينة �سحار : 

خالل  من  الرتفيهية  واالأن�سطة  ال�سياحية  امل�اقع  يعزز  �س�ف 

ومطاعم  فنادق  جتمعات  تت�سمن  التي  البحرية  بال�اجهة  ربطها 

واأماكن ا�ستجمام ..  

التخطيط احل�سري للمدينة على تط�يرها يف اجتاهني  ويرتكز 

واملنطقة  امليناء  منطقة  حم�رها  ال�سمال  جهة  هما  رئي�سني 

والفعاليات  باالأن�سطة  اخلا�سة  املناطق  بعدها  تتدرج  ال�سناعية  

االقت�سادية ، وجهة اجلن�ب وترتكز على مركز املدينة وما يحيط 

به من اإحياء �سكنية �سيتم تخطيط ت��سعتها لت�سبح مركز االإعمال 

اأهم  احد  للمدينة  ال�سامل  املخطط  يف  النقل  �سبكة  وت�سكل   ،

مالحمه و�سيتم ذلك من خالل مطار �سحار وخط �سكة احلديد 

املرتبطة ب�سبكة �سكة احلديد لدول جمل�ص التعاون اخلليجي وخط 

حمافظة الباطنة ال�سريع وطريق �سحار ال�سريع وطريق الباطنة 

ال�ساحلي ومت اقرتاح �سبكة قطار داخل نطاق املدينة ) ترام ( لربط 

دمج  ه�  ال�سامل  املخطط  مييز  وما  ببع�ص  بع�سها  املدينة  اأجزاء 

الن�ساط احل�سري باملك�نات الطبيعية لذا فاإن االإحياء ال�سكنية مت 

تخطيطها لتك�ن يف املناطق ال�اقعة بني م�سارات االأودية الرئي�سية 

كما �سيتم زراعة االأ�سجار ح�ل االإحياء ال�سكنية لتحميها من حركة 

ال�سكنية  االإحياء  و�ست�سكل   ، �سيفا  احلرارة  درجة  وارتفاع  الغبار 

اجلديدة  ال�سكنية  االإحياء  ح�لها  تنم�ا  عمرانية  مراكز  القائمة 

و�سيك�ن معظم من� ال�سكاين اجلديد �سمن اإحياء  �سكنية حديثة 

خارج نطاق االإحياء احلالية ، و�سيعمل خمطط تط�ير املدينة على 

اإيجاد فر�ص عمل الأبناء ال�الية وتط�ير م�ساريع جديدة يف جمال 

التط�ير املتميز . 




