
  

بتكلفــة ت�صـــــــل �إىل �أكرث من )19( مليــــــون ريال عماين

بلدية �سحار تنتهي من م�ساريع تنموية وخدمية يف جمالت الطـــرق والأ�سواق والتجميل
تتوالى اإلنجازات التي تحققها بلدية صحار عامًا بعد عام، وخالل عام )2018( حققت البلدية العديد من اإلنجازات حيث انتهت من تنفيذ عدد 
من المشاريع التنموية والخدمية في مجاالت الطرق واإلنارة واألسواق والتشجير والتجميل وغيرها من المجاالت األخرى إلى جانب دورها 

البلدي والخدمي الذي تقدمه للجمهور بشكل يومي، كما تتواصل االعمال في عدد من المشاريع في مختلف أرجاء الوالية. 

وحول هذه المشاريع تحدث المهندس سالم بن حمد الكندي مدير عام بلدية صحار .

�صـام �جلبلي  ـ  تاأهيـل عقبة �خلد  �إجنـاز م�صــروع   �نتهت بلدية �صحار من   
�لبالـغ طوله )7( كـم بتكلفة و�صلت �إىل )5.5( خم�صة ماليني وخم�صمائة 
ن�صبـة  تقليل  �إىل  �مل�صروع  تنفيذ  من  �لبلدية  وتهدف  عماين.  ريال  �ألف 
و�ملـو��صفـــات  �ملعـايري  �حـدث  مــع  يتنا�صب  مبا  �ل�صابق  �لطريـق  ميـول 
�حلـو�دث  مـن  و�حلـد  �لطـريـق  م�صتخـدمـي  ب�صـالمـة  �ملتعلقـة  �لفنية 
من  �لطريق  ويتكون  �صابقًا.   �ل�صديد  �النحـد�ر  نتيجـة  حتدث  كانت  �لتـي 
�ملــرورية يف )14( موقعـا  لل�صالمة  �لفنية من حو�جز خر�صانية  �لناحية 
باأطـو�ل خمتلفـة علـى طـول  �إىل جانب حــو�جز معدنية يف )45( موقعـا 
�ل�صياقة  من  �مل�صتخدمني  متكن  مبميز�ت  �لطريق �حلايل  ويتميز  �لطريق، 
عليه فـي جميع �الأحو�ل �ملناخية حيث يحتوي على )25( موقعًا للعبـار�ت 
�ل�صندوقيـة لت�صريف ميـــاه �الأمطـار وجريـان �الأودية، وهـي ذ�ت �أحجام 

خمتلفة مـع قنو�ت ت�صريف جانبية علــى طول �لطريق.
كما يجري �لعمل حاليا يف تنفيذ �حلمايات �خلا�صة بامل�صروع ل�صمان عدم 
ت�صاقـط �ل�صخور و�نهيار �الأتربـة �ملحيطة وذلك ح�صب متطلبــات �لت�صميم 

بتكلفة مالية تقدر ب )2،700000( مليونني و�صبعمائة �ألف ريال.
مل تركز بلدية �صحار يف تنفيذ م�صاريعها على �ملناطق �ل�صهلية و�ل�صاحلية بل �أي�صا تهتم بتنفيذ م�صاريعها يف �ملناطق 
�لقرى �ملختلفة يف �ملنطقة بطول  �لعر�د �جلبلي و�لذي يخدم  �لبلدية م�صروع  طريق ينبع -  �جلبلية حيث نفذت 
 )3،9( �ملالية  تكلفته  وبلغت  �لفرعية،  للم�صار�ت  �أمتار  و)7(  �لرئي�صيني  م�صاريه  يف  �أمتار   )9( وعــر�ض  كم   )24(
ثالثة ماليني وت�صعمائة �ألف ريال عماين.  وتهدف �لبلدية من تنفيذ هذ� �مل�صروع ت�صهيلك تنقل �ملو�طنني يف �ملناطق 
�ملحاذية للطريق وتوفـري �صالمة مرورية عاليــــة مل�صتخدميه وفق �حدث �ملعايري و�ملو��صفات �لفنية �ملتعلقة ب�صالمة 
م�صتخدمي �لطريق . و�صمم �مل�صروع  �جلديد على حو�جز خر�صانية لل�صالمــــة �ملرورية يف )14( موقعًا �إىل جانب 
حو�جز حديدية فـي مو�قع خمتلفة ، كما يت�صمن �لطريق معابر �أوديــــــة بكامل حماياتها ح�صب مــو��صفات دليل 
�لطـــرق �لعماين باإجمالــي �أطو�ل ت�صل �إىل )2455(  مرتً� و )12( عبارة �صندوقية خمتلفة �الأحجام حمددة يف 
)�لعوينــة  منها  �ملختلفة  �لقرى  من  عـــدد�  �لعر�د    - ينبع  طريق  م�صروع  ،ويخــــدم  �لطريق  بطول  خمتلفة  مو�قع 
 . �لعر�د  و�دي  فـي  �ل�صكنية �جلديدة  �ملخططات  ( كذلك يخدم  -  �جلحلــة  -  عقدة�ل�صكل  �مل�صالل    - �لغليــل    -
وتعمل �لبلدية وب�صكل مت�صارع يف �إنهاء �مل�صروع وفق �الإمكانيات �ملتاحة وباأعلى �ملعايري �لفنية و�لتي حتقق �صالمة 
�إميانا منها بدور هذه �لطرق يف ت�صهيل �حلركة �ملرورية وتن�صيط �حلركة �لعمر�نية يف  م�صتخدمي �لطريق وذلك 

�ملخططات �ل�صكنية �لتي يتم توزيعها مــن قبل �لبلدية فــي هذه �ملناطق .

م�صروع  موؤخرً�  �فتتاحها  ومت  تنفيذها  من  �صحار  بلديـة  �نتهت  �لتي  �حليوية  �مل�صاريع  ومن 
مرت   )1822( قدرها  بناء  مب�صاحة  �جلمعة(  )�صوق  و�ملو��صي  و�الأعالف  �جلاف  �ل�صوق 
مربعًا و�لذي يقع يف منطقة �لوقيبة بالقرب مـن م�صلخ �لبلدية �ملركزي، وقد بلغت تكلفته 

�الإجمالية )616( �صتمائة و�صتة ع�صر �ألف ريال عماين.
ويحتوي �ل�صوق على عدد )20( حمــل وعدد )2( مكاتب ومقهى ومطعم وعـدد )10( حمالت 
لالأعـالف  مفتوح  �صوق  على  �مل�صروع  يتكون  ،كما  لل�صوق  �لرئي�صي  �ملبني  عـن  م�صتقلــة  �صغرية 
عبارة عن )30( موقف مظللة للعر�ض و�لبيع وعدد )31( موقف غري مظللة وت�صتخدم �أي�صا 
وتبلغ  لال�صتثمار،  معد  ومقهى  مياه  دور�ت   )6( وعدد  وم�صلى  عامة  ومو�قف  و�لبيع  للعر�ض 
�مل�صاحة �الإجمالية للم�صروع حو�يل )8327( مرتً� مربعًا، وتعمل �لبلدية حاليا على تنفيذ 
�لبلدية من  بال�صوق تلقتها  �لباعة  بها  بع�ض �الإ�صافات و�لتي هي عبارة عن متطلبات تقدم 
، ومدخل وخمرج  �ملو�قف  �الإ�صافات يف تظليل بع�ض  �ل�صوق وتتمثل تلك  �فتتاح  قبلهم بعد 
�إ�صايف بالقرب من موقع بيع �الأعالف �لرطبة )�لقت( و�إجر�ء بع�ض �لتو�صعة على م�صار�ت 
من  تكون  منا�صبة  و�أر�صية  ر�صيف  وعمل   ، �ملرورية  �حلركة  الن�صيابية  بال�صوق  �ملركبات 
�لطابوق �ملت�صابك )�النرتلوك( وم�صطحات خ�صب لعر�ض �الأعالف �خل�صر�ء عليها مع عمل 
�صاتر عن �ل�صم�ض ملظلة �الأعالف �خل�صر�ء من جهة �لغرب وتركيب عدد من �ملر�وح و�الإنارة 

مع ��صافة عدد )3( ثالجات ماء لل�صرب مبو�قع خمتلفة يف �ل�صوق.
وتهدف بلدية �صحار من �إن�صاء هذ� �ل�صوق �إىل نقل �الأن�صطة �لتي متار�ض حاليا ب�صوق �جلمعة 

و�لذي د�ئما ما يكون عر�صة لتجمع �ملياه بعد هطول �الإمطار.

تو��صل بلدية �صحار تنفيذ عدد من م�صاريع �لطرق �لد�خلية يف خمتلف �رجاء �لوالية وبطول ي�صل �إىل )38.6( 
كم وعر�ض )7( �أمتار لعدد )24( موقعا �صملت �صمال وو�صط وجنوب �لوالية ) �صيح �ملكـارم -  جمز -  مويلـح �ل�صكنية 
-  عوتـب -  فلج �لعوهــي -  �لغ�صبـة -  جمي�ض -  �ل�صنقر -  �لطريف -  �لوقيبة -  مويلح2 مويلح3 ( وبتكلفة مالية 
�ألف ريال عماين.  وقد �صممت �لطرق �لتي يتم تنفيذهــــا مبو��صفات فنية  تقدر ب )3،6( ثالثة ماليني و�صتمائة 
حيث ي�صل عــر�ض �لطريق �إىل )7( �أمتار مـع وجـــود حمايات وعبار�ت مياه �الأودية لبع�ض �ملـــو�قـع بح�صب معايــر 
�ملحددة  �لفنية  �ملو��صفــات  وفـق  �صحار  بلدية  بها  تلتزم  �لتي  �خلدمية  �لطـرق   تنفيذ  مل�صروعات  �خلا�صة  �لتنفيذ 
مع  وتتطـابق  �لبلديـة  �لتـي حتددها  �الأولـويات  و��صرت�طــات وبح�صب  معايري  �ملــو�قع عـدة  فــي حتــديـد   وروعــي   ،

خططها و��صرت�تيجياتهــا و�لتي منها �لكثافــة �ل�صكانية وطـرق �لربط بني �ملناطق و�لقــرى .   

بد�أت بلدية �صحار خالل �لفرتة �ملا�صية من هذ� �لعام بتنفيذ م�صروع بناء 
�صالة �نتظار �صيار�ت �الأجرة بالقرب من ج�صر �صحار من �جلهة �لغربية 
�أوىل وبت�صميم ع�صري  �للولو هايرب ماركت، كتجربة  �لقريبة من مركز 
و�حل�صارية  و�ل�صياحية  و�القت�صادية  �لتجارية  و�حلركة  يتنا�صب 
مرت   175 للم�صروع  �الإجمالية  �مل�صاحة  وتبلغ  �لوالية،  ت�صهدها  �لتي 
ريال عماين.  �ألف  �إجمالية تقدر ب )35( خم�صة وثالثني  مربع بتكلفة 
لعدد  وتت�صع  للرجال  و�حده  �نتظار  �صالتي  من  �النتظار  �صالة  وتتكون 
)30( �صخ�ض و�الأخرى للن�صاء وتت�صع لعدد )25( �صخ�صا مع كافة �ملر�فق 
حر�رة  من  �لركاب  حلماية  مركزي  بتكييف  مزودة  و�ل�صالة  �خلدمية، 
�ل�صم�ض يف ف�صل �ل�صيف ومغلقة حلمايتهم من �لربد يف ف�صل �ل�صتاء، ومت 
�لتي  و�الإحد�ث  �لتحركات  كل  على  للحفاظ  مر�قبة  بكامري�ت  تزويدها 
من  لل�صالة  �الأمامية  �لو�جهة  و�صممت  وخارجها،  �ل�صالة  يف  حتدث  رمبا 

�لزجاج حتى يت�صنى للركاب مر�قبة �صري �صيار�ت �الأجرة.

�لطريق  مر�فق  من  عدد  وتطوير  وجتديد  �صيانة  �أعمال  �صحار  بلدية  تو��صل 
�ل�صيانة  عملية  �صت�صمل  حيث  مرت  كيلو   )2،4( بطول   ) )�لكورني�ض  �لبحري 
معاجلة �حلاجز �خلر�صاين �ملتهالك  و�إ�صافة �ألو�ن تعطي جمالية �كرب للطريق 
�أجز�ء  �أية  �ملم�صى ومعاجلة  �ملم�صى بطول  �أر�صية  �صيانة  �صيتم  �لبحري كذلك 
مت�صررة وت�صققات وت�صوية عدد من �ملو�قع، مما ي�صهل حركة �ملرتادين و�صهولة 

ممار�صة ريا�صة �مل�صي ويوفر لهم �لنظافة و�ل�صالمة و�الأمان.
بنوعية حديثة  وجتديدها  �لكر��صي  نوعية  تغيري  �ل�صيانة  عملية  و�صتت�صمن 
�أعلى  مقاومة  ذ�ت  جال�ض(   )فيرب  نوع  من  �إ�صاءة  عمود   )125( وتركيب 
و�لرطوبة  بامللوحة  تتميز  �لتي  �ل�صاحلية  لالأجو�ء  �حلديدة  �الأعمدة  من 
�إىل  باأنها طويلة �الأمد، كما �صيتم تغيري نوعية �الإ�صاءة  وتتميز هذه �الإ�صاءة 
) LED(  لتميزها باأنها �قت�صادية وموفرة للطاقة و�إ�صاءة �أف�صل من �الإ�صاءة 

�حلالية، كذلك يتم �صيانة مظالت �جللو�ض �جلانبية للكورني�ض .

�لعام  هذ�  تنفيذها  من  �صحـار  بلديـة  �نتهت  �لتي  �حليوية  �مل�صاريع  من 
 )2.3( بتكلفة  �لطريف   - �لوقيبة  طريـق  تطويـر  �زدو�جية  م�صروع 
و�لـذي  كـم   )1.8( طولـه  و�لبالــغ  عماين   ريال  �لف  وثالثمائة  مليونني 

يبد�أ مـن تقاطـع �لـوقيبة �إلـى دو�ر �لطـريف.
رباعـي  تقاطـع  وعمل  �جتـاه  كـل  فـي  حـارتني  ر�صف  �مل�صروع  ت�صمـن 
بعـر�ض  �لطريـق  طـول  علـى  جانبية  م�صاة  وممر�ت  �صوئية  باإ�صــــار�ت 
)1.20( مرت، كمـا �صملـت �أعمـال �لتطويـر حتويـل معـرب و�دي �لبوهـه �إىل 
�صهولة  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صاهـم  حيث  بحجم)4×7(  �صندوقيـة  عبار�ت 
جريان �لو�دي وعدم �إغـالق �لطريق �أثناء هطول �الأمطـار،كـذلك يحتـوى 
�لطريـق علــى �إنـارة ذ�ت مو��صفـات �قت�صادية )LED( تعمل علـى توفري 
�لطاقة وهـي ذ�ت كفاءة عالية ،كمــا ت�صمنت �أعمال �الزدو�جية على عمل 
�إ�صار�ت رباعية و�إلغاء دو�ر �لطريف، وكـذلك رفـع كفـاءة �ملثلثـات �حلاليـة 
حركــة  �ن�صيابية  فــي  للم�صــاهمــة  و�لت�صــارع  �لتباطوؤ  جــــزر  �إن�صـاء  مــع 
وحت�صــني  كفاءة  رفع  عملية  مت  كذلك  و�ملخارج،  �ملد�خل  عند  �ملـركبات 
جلميع  )�النرتلوك(  �ملت�صابك  �لطابوق  عمل  خالل  مــن  �لطريق  جانبــي 
و�ملد�خل   �ملخارج  ��صتخد�م  ل�صهولة  �لطريق  جانبي  يف  �لو�قعة  �ملو�قــع 
ملا  �لطريق  كفاءة  لرفــع  �صرورة  وتطويـــره  �مل�صـروع  هــذ�  تنفيذ  ويعترب 

عليه مــن ��صتخد�م كبري للمركبـات ومنو للحركة �لتجارية فـي �ملنطقة.
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تو��صل بلدية �صحار تنفيذ م�صروع معر�ض �ل�صيار�ت �مل�صتعملة مب�صاحة 
�إجمالية ت�صـل �إىل )55120( مرت� مربعا وت�صل �لقـدرة �ال�صتيعـابيـة 
للمعر�ض )580( موقف وعدد )18( من�صة عــر�ض لل�صيار�ت �ملختلفة 
ميـاه  ودورة  �إد�ري  ومكتب  ��صتقبال  �صالــة  علـى  من�صة  كل  وحتتوي   ،
ومطبخ حت�صريي مب�صاحــه �إجمالية ت�صل �إىل )42( مرتً� مربعًا وعدد 
مقهــى  علــى  �مل�صروع  يحتوى  كمــا  من�صة،  لكـل  خم�ص�صا  موقف   )30(
كذلك   ، مربعًا  مرتً�   )40( مب�صاحة  و�ملتعاملني  �ملعـار�ض  خلدمة  جمهز 
�الإجمالية  �لتكلفة  وتبلغ  �إد�ري،  ومكتب  م�صلى  على  �مل�صروع  يحتوى 

للم�صروع حو�يل )400( �أربعمائة �ألف ريال عماين.

و�الإعمال  �خلدمات  ملباين  �الإن�صائية  �الإعمال  �لبلدية  �صتنفذ  �ملقبلة  �لفرتة  وخالل 
وقدره  مبلغ  �الإعمال  هذه  وتكلف  �مل�صروع  متطلبات  �صمن  وذلك  للمعر�ض  �خلارجية 
)45000( خم�صة و�أربعون �ألف ريال عماين. ويعد �مل�صروع ر�فـدً� �أ�صا�صيا يف دعـم و�إنعا�ض 
�القت�صادية  �حلركة  وتن�صيط  �أف�صل،  ب�صكل  �ل�صوق  وتنظيم  �مل�صتعملة  �ل�صيار�ت  �صــوق 
وتوفري �جلهـد علــى �لتجار و�مل�صتهلكني بذ�ت �لوقت، ومعاجلة �النت�صـار و�لتوزيع �لع�صو�ئي 

ملعار�ض بيع �ل�صيار�ت �مل�صتعملة .

تو��صل بلدية �صحار تنفيذ م�صروع تطوير جانبي �لطريق من تقاطع �لعوينات 
و�لزهور  �ل�صجري�ت  بزر�عة  وذلك  كم   )6( بطول  �صندهه  تقاطع  ولغاية 
�لعام وجتميل �لطريق  بزهور  �ملو�صمية على جانبي �لطريق لتح�صني �ملنظر 
م�صروع  ويتمثل  �لري.  تكلفة  تخفي�ض  يف  وت�صاهم  �ملوقع  تالئم  و�صجري�ت  
و�مل�صطحات  �الأ�صجار  نوعية  تغيري  يف  �لعام  �لطريق  جانبي  وجتميل  تطوير 
تنا�صب  وزهور  باأ�صجار  و��صتبد�لها  �إز�لتها  يتم  و�لتي  �ملوجودة  �خل�صر�ء 
�صيتم  كما  �خل�صر�ء  �مل�صطحات  جميع  �إز�لة  مت  حيث  �حلايل  �ملنظر  وتالئم 
�ل�صرقية  �لطريق من �جلهة  �لري �حلالية وذلك على جانبي  تغيري خطوط 
و�جلهة �لغربية بطول �إجمايل ي�صل �إىل )6( كم من تقاطع �لعوينات ولغاية 

تقاطع �صندهه  يف �جلانب �جلنوبي للوالية . 

نفذت د�ئرة �لت�صجري و�حلد�ئق ببلدية �صحار وباجلهود �لذ�تية م�صروع جتميل 
مدخل وخمرج و�أمام جامع �ل�صلطان قابو�ض وذلك يف �إطار ن�صر �لب�صاط �الأخ�صر 
من  و�حد  خط  زر�عة  ومت  �لوالية.  �إرجاء  كل  يف  �حل�صارية  �ل�صروح  وجتميل 
�ل�صجري�ت �ملزهرة فوق �لتلة �ملحاذية لل�صارع �لعام كما مت زر�عة خط و�حد من 
�ل�صجري�ت �ملزهرة �أ�صفل �لتلة بني �ل�صارع �لعام و�صارع �خلدمات وذلك قبل مدخل 
�جلامع، وزر�عة م�صطح ح�صائ�ض وخط من �ل�صجري�ت و�أمام �مل�صطح �لع�صبي وخط 
م�صطح ح�صائ�ض  وزر�عة  و�أمام �جلامع،  بعد مدخل �جلامع  �مل�صطح من  �أمام  �أخر 
�علي �لتلة �ملحاذية لل�صارع �لعام وم�صطح �أخر بني �ل�صارع �لعام و�صارع �خلدمات 
وزر�عة �صجري�ت مزهرة فوق �لتلة �ملحاذية لل�صارع �لعام بعد خمرج �جلامع،وقد 
�ل�صجري�ت  عدد  وبلغ  م2   )9850( تقريبا  �ملزروعة  �حل�صائ�ض  م�صاحة  بلغت 

�ملزروعة تقريبا )1600( �صجرية.

تطوير وجتميل الطريق العام من العوينات اإىل �سندهه ب�سحار

جتميل مدخل وخمرج جامع ال�سلطان قابو�ض


