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إصدار الربع األول من الفترة الثانية لعام  2017م
تصدره

بالتعاون مع المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة
األحد  24ديسمبر 2017

أبرز استعراضات المجلس خالل العام 2017م
استعراض اإلستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية مع األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط.

استعراض الئحة تنظيم استخدام
األراضي الزراعية الصادرة عن وزارة
الزراعة والثروة السمكية.

المشاركة في ندوة «دور المجلس
البلدي في تنمية بيئة األعمال
للقطاع الخاص» مع فرع غرفة تجارة
وصناعة عمان بالمحافظة.

مناقشة إحياء األعراف العمانية مع
وزارة األوقاف والشؤون الدينية .

استعراض مقترح إقامة الندوة
الموسعة للمبادرات المجتمعية
بالتعاون مع المديرية العامة
للخدمات الصحية بالمحافظة

استعراض خطة مشاريع الهيئة
العامة للكهرباء والمياه بواليات
المحافظة .

كلمة الرئيس
اإلشراف العام
تجربــة المجالــس البلديــة بالســلطنة ليســت

هالل بن سعيد بن حمدان الحجري

بالجديــدة بــل هــي متجــددة وقــد أخــذت فــي

محافظ جنوب الباطنة

التطــور وهــا هــي تعايــش فترتهــا الثانيــة بمزيــد

رئيس المجلس البلدي
اإلشراف الفني
يوسف بن عبدالرحمن بن حمد المجيني
طالل بن سعيد بن سالم المعمري
اإلعداد

مــن التفاعــل مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة
فــي المحافظــات والقطــاع الخــاص ومؤسســات
المجتمــع مــن واقــع مــا حــدد لهــا مــن اختصاصــات
وصالحيــات بمــا يحقــق الخيــر لهــذا الوطــن العزيــز .
والمجلــس البلــدي بمحافظــة جنــوب الباطنــة
يعــد أحــد المجالــس البلديــة بمحافظــات الســلطنة ،
وقــد بــدأ ومنــذ أداء أعضائــه للقســم للفتــرة الثانية
فــي تفعيــل أدواره مــن خــال أعضائــه ولجانــه

سلطان بن سيف بن خلف العدوي

المختلفــة وفــرق العمــل التــي تشــكل بيــن فتــرة

يوسف بن محمد بن سليمان اإلسماعيلي

وأخــرى ،وقــد عقــد المجلــس خــال هــذا العــام

سعيد بن صالح بن عبدالله السلماني

عــدة اجتماعــات وأســتضاف عــدد مــن الجهــات

للفتــرة الثانيــة مــن عمــر المجلــس  ،ســائالً اللــه أن

محمد بن مبارك بن سنان الخضوري

الحكوميــة لتبــادل اآلراء والمقترحــات لمــا فيــه

يوفقنــا إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لمــا فيــه خدمــة

عبدالله بن حمد بن سعيد المالكي

خدمــة الصالــح العــام ،وقــد رفــع المجلــس العديــد

هــذا الوطــن فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لمــوالي

مــن التوصيــات والمقترحــات وقــام ولجانــه بالعديــد

حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد

تصوير

مــن الزيــارات للمشــاريع المختلفــة

جالل بن سيف الضوياني

،وشــارك فــي العديــد مــن النــدوات.

للتواصل
هاتف 26897177 /
فاكس26897177 /
البريد اإللكتروني
SBatMC@moi.gov.om

بالمحافظــة

وقــد أرتــئ المجلــس أن يكــون لــه إصــدار ســنوي
يتــم مــن خاللــه إطــاع المواطــن الكريــم والمقيــم
علــى أدوار المجلــس ومــا ينجــزه مــن أعمــال .

رئيس المجلس البلدي

لــذا أعبــر عــن ســعادتي فــي إنجــاز اإلصــدار األول

بلدي جنوب الباطنة يستعرض اإلستراتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

رئيسة قسم تطوير األعمال التجارية
فاطمة الغيالني

أعمال
المجلس البلدي

بريم فرجس

بمحافظة

عبد العزيز الشكيلي

جنوب الباطنة

كارين جان ستيفين

الربع األول

التصميم و اإلخراج الفني

من الفترة الثانية

علي عبد العزيز الجاويش

• تقديم عرض مرئي عن المشرع.
• المخرجات المتوقعة ودور المحافظة أثناء عمل
االستشاري.
• اإلمكانيات التنافسية.
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هالل بن سعيد بن حمدان الحجري
محافظ جنوب الباطنة

ُ
طبع في مطابع

قسم تطوير األعمال التجارية

المعظــم حفظــه اللــه ورعــاه.

• قضايا النقل في المحافظة.
• التنمية السكانية.
• تأثيرات التنمية على مستوى المحافظة.
• التحديات البيئية.

بلدي جنوب الباطنة ينتهي من تخصيص
مواقع للردميات بواليات المحافظة

أنهــى املجلــس البلــدي مبحافظــة خلصــت هــذه اللجنــة بعــدة استعراض مقترح تطوير وتجميل المنطقة
جنــوب الباطنــة تخصيــص مواقــع مقرتحــات أهمهــا طــرح هــذه املواقع الواقعة بين قلعة نخل وسوق البلدية الجديد

للردميــات بواليــات املحافظــة وذلــك
بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص،
جــاء اســتعراض هــذا املوضــوع
خــال عــدة اجتامعــات للمجلــس
باإلضافــة إىل زيــارات ميدانيــة إىل
املواقــع املقرتحــة ملعاينتهــا عــى
أرض الواقــع .كــا قــام املجلــس
بتشــكيل لجنــة مؤقتــة لدراســة
ضوابــط تنظــم العمــل بهــذا النشــاط
وتحديــد الفئــة املســتهدفة التــي
ميكنهــا اســتغالل هــذه املواقــع،
واقــراح الجهــة املســؤولة عــن إدارتها
واإلرشاف عليهــا ،يف بــادئ األمــر
تالحــظ لــدى جهــات االختصــاص
أثنــاء املعاينــة امليدانية عــى املواقع
املقرتحــة وجــود موانــع فنيــة يف
بعــض املواقــع مثــال اقرتابهــا مــن
مخططــات ســكنية ومواقــع أخــرى
توجــد بهــا حيــاة فطريــة ،لــذا قامــت
ببحــث بدائــل أخــرى لهــذه املواقــع أو
زحزحتهــا عــن مواقــع التأثــر .

لالســتثامر عــن طريــق املزايــدة
وان تكــون أولويــة االســتفادة منهــا
للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة
اململوكــة للمواطنــن باإلضافــة إىل
الــركات األهليــة باملحافظــة.
يــأيت حــرص املجلــس البلــدي
باملحافظــة وتســليط الضــوء عــى
هــذا املوضــوع ألهميتــه وحاجــة
املجتمــع ومؤسســات القطــاع
الخــاص الصغــرة واملتوســطة
لــه ،حيــث أرتــئ املجلــس أهميــة
تنظيــم هــذا الجانــب وعــدم تركــه
بشــكل عشــوايئ ألنــه وجــد عــدم
اكــراث العاملــة الوافــدة للمضــار
البيئيــة عــى األرض واإلنســان،
كــا قــام املجلــس بعــرض هــذه
املواقــع عــى لجــان الشــؤون البلديــة
بالواليــات ألخــذ رأيهــم ومالحظاتهــم
إن وجــدت .بعدهــا أوىص املجلــس
برفــع املوضــوع إىل الوزيــر املختص
التخــاذ اإلجــراء املناســب.
حصن العوابي  -والية العوابي

اســتعرض املجلس البلــدي موضوع
تطويــر وتجميــل املنطقــة الواقعــة
بــن قلعــة نخــل وســوق البلديــة
الجديــد ،حيــث تقدمــت لجنة الشــؤون
البلديــة بواليــة نخــل بهــذا املقــرح
نظــرا ً ألهميــة املوقــع وازديــاد كثافــة
الحركــة الســياحية التــي تشــهدها
الواليــة ،يف البدايــة قــام املجلــس
بإحالــة املوضــوع إىل إدارة الســياحة
باملحافظــة ملعرفــة مــا إذا كانــت لدى
وزارة الســياحة املوقــرة خطة مســبقة
لتطويــر هــذا املوقــع واالســتفادة
منهــا ،حيــث اتضــح مــن خــال رد إدارة
الســياحة بــان الــوزارة ســعت لــدى
وزارة اإلســكان بتخصيــص املســاحة
الواقعــة بــن القلعــة واملدرســة لهــذا
الغــرض وإنهــا أعــدت تصــور مقــرح
التطويــر ،أمــا فيــا يخــص املوقــع
املشــار إليــه يف مقــرح اللجنــة فإنــه
ميكــن ضمــه ملســاحة ســوق نخــل

التــي تــرف عليــه وزارة البلديــات
اإلقليميــة ومــوارد امليــاه املوقــرة،
أيضــاً قامــت أمانــة رس املجلــس
بإحالــة املقــرح إىل املهنــدس مديــر
عــام البلديــات اإلقليميــة ومــوارد
امليــاه باملحافظــة والــذي بــدوره
قــام بتكليــف فريــق مختــص بزيــارة
املوقــع والتنســيق مــع أعضــاء لجنــة
الشــؤون البلديــة بواليــة نخــل ،حيــث
اتضــح أن املســاحة اإلجاملية للموقع
تصــل إىل ( )5000م 2وقــدم الفريــق
أيضــا مقــرح وتصــور باألعــال
املطلوبــة لتجميــل املوقــع ووضــع
التكلفــة التقديريــة لــه.
يف الختــام قــام املجلــس البلــدي
باســتعراضه يف اجتامعــه الــدوري
الرابــع لعــام 2017م وأوىص برفــع
املوضــوع للوزيــر املختــص التخــاذ
اإلجــراء املناســب لتحقيــق هــذا
املطلــب .
حصن المنصور  -والية الرستاق

أعمال
المجلس البلدي
بمحافظة

جنوب الباطنة
الربع األول
من الفترة الثانية
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الزيارات التي قامت بها لجان المجلس ولجان الشؤون البلدية بواليات المحافظة

أعمال
المجلس البلدي
بمحافظة

جنوب الباطنة
العام األول

2017م

4

اللجان

عدد االجتماعات

عدد الزيارات
الميدانية

لجنة الشؤون البلدية بوالية الرستاق

8

14

لجنة الشؤون البلدية بوالية بركاء

9

10

لجنة الشؤون البلدية بوالية المصنعة

7

17

لجنة الشؤون البلدية بوالية نخل

9

13

لجنة الشؤون البلدية بوالية وادي المعاول

9

6

لجنة الشؤون البلدية بوالية العوابي
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ابرز المشاريع التي حظيت بها واليات محافظة جنوب الباطنة

أن واليات محافظة جنوب الباطنة شهدت منذ بزوغ النهضة المباركة حراكا عمرانيا ومشاريع اقتصادية كبرى
في كافة المجاالت كالطرق والتعليم والصحة وغيرها من المشاريع الخدمية التي جعلت المواطن والمقيم
على هذه األرض الطيبة يشعر بالتحول الكبير منذ بزوغ فجر النهضة المباركة ،وان االهتمام الكبير الذي توليه
حكومة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في كافة القطاعات
مستمرة ومازالت تتواصل.

من مشروع طريق الباطنة السريع

طريق الباطنة السريع

مشروع دوار العوابي

كام أن واليات املحافظة تشهد منوا كبريا وطفرة
اقتصادية وان مرشوع طريق الباطنة الرسيع الذي
أفتتح أمام الحركة املرورية حتى نيابة الحوقني بوالية
الرستاق ساهم كثريا يف انتعاش الحركة املرورية
بشكل كبري وأصبح املواطن يتنقل بني والية الرستاق
وواليات املحافظة وصوال إىل محافظة مسقط بكل
سهولة ويرس وكذلك خدم املرشوع أهايل محافظة
واحدث نقلة نوعية يف قطاع الطرق واخترص مرشوع
طريق الباطنة الرسيع الكثري من املسافات.

كذلك من ضمن املشاريع الحيوية التي حظيت بها
والية العوايب إنشاء دوار الذي كان مطلبا من قبل
األهايل واملرشوع اآلن يف مراحله النهائية وسوف يرى
النور خالل الفرتة املقبلة.

مشروع المجمع الرياضي
وكذلك مرشوع مجمع الرستاق الريايض إضافة جديدة
للبنيــــة األساسية الرياضية يف السلطنة ،وسوف
يساهم يف تنمية القدرات الرياضية للشباب ملا
يحتويه هذا املجمع من مرافق تلبي احتياجاتهم.حيث
ويعد مجمع الرستاق الريايض من املشاريع الحيوية
الحالية التي تقوم بتنفيذها وزارة الشؤون الرياضية
وقطع املرشوع شوطا كبريا من العمل ،ويعترب رصحا
رياضيا مهام سيخدم قطاعات مختلفة يف السلطنة
بشكل عام ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص.

مشروع ازدواجية
بركاء  -وادي المعاول  -نخل
كام حظيت واليات املحافظة بالعديد من املشاريع
التنموية التي يعجز اللسان عن ذكرها ،والتي
ساهمت يف تنشيط الجوانب االجتامعية واالقتصادية
والسياحية ،حيث يتواصل العمل يف مرشوع ازدواجية
طريق بركاء – وادي املعاول  -نخل وكذلك يتواصل
العمل يف مرشوع طريق عقبة الرستاق والتي تقدر
بتكلفة  28مليون ريال عامين حيث من املتوقع االنتهاء
منها خالل الفرتات املقبلة.
مشاريع البلديات
كام أن قطاع البلديات يحظى باهتامم كبري بكافة
واليات املحافظة حيث أن هناك مشاريع تم تنفيذها
والبعض األخر جاري العمل بها كرصف الطرق الداخلية
مبختلف واليات املحافظة.

ميناء الصيد البحري
بواليتي بركاء والمصنعة
كام حظيت واليتي بركاء واملصنعة مبرشوع ميناء
الصيد البحري حيث يتكون مرشوع ميناء الصيد البحري
بوالية املصنعة عىل إنشاء كارسي أمواج غريب ميتد
طوله  ٩٤٥مرت .ويتم كذلك ردم األرايض بالردميات
وهي (عبارة عن أرض جديدة سيتم إنشاءها عىل جانبي
الكوارس ،والتي ستستخدم الحقا كأرايض للمباين
التي سيتم بناءها داخل امليناء  .والرصيف الثابت هو
(عبارة عن جدار ميتد طوله  ١٥٠مرت ،يستخدم كمواقف
لقوارب العمالقة).

القالع والحصون
كام أن للقالع والحصون لها دورا كبريا لجذب السياح
ومن أبرزها حصن الحزم الذي افتتح أمام الحركة
السياحية خالل الفرتات املاضية ،وكذلك قلعة نخل
التاريخية التي تشهد حركة سياحية جميلة خالل
اإلجازات األسبوعية واملناسبات الوطنية ،كام توجد
قلعة الرستاق التاريخية التي يأيت إليها السياح من
مختلف املحافظات.

أعمال
أعمال
البلدي
المجلس
البلدي
المجلس
بمحافظة
بمحافظة
الباطنة
جنوب

جنوب الباطنة
الربع األول
الفترةاألول
منالعام
الثانية

2017م
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ً
بلدي جنوب الباطنة يوصي بإعتماد  25مخططا خالل
عام  2017بواليات المحافظة
اســتعرض املجلــس البلــدي مبحافظــة
جنــوب الباطنــة عــدد مــن املواضيــع
املتعلقــة باملخططــات اإلســكانية
مبختلــف االســتعامالت ،حيــث تنتهــج
حاليـاً وزارة اإلســكان املوقــرة عــرض كافة
املخططــات قبــل اعتامدهــا النهــايئ
عــى املجالــس البلديــة باملحافظــات،
ويــأيت هــذا االجــراء تأكيــدا عــى تفعيــل
دور املجالــس البلديــة مبــا يتــاىش
مــع السياســة العامــة للدولــة وخططهــا
التنمويــة مــن خــال إبــداء الــرأي العــام،
كــا يقــوم املجلــس أيضــاً إحالــة هــذه
املواضيــع إىل لجــان الشــؤون البلديــة
لتقــوم بدورهــا بالوقــوف عــى املوقــع
بحضــور الجهــات املعنيــة واســتعراض
تفاصيــل هــذا املخططــات عــى أرض
الواقــع ومــن أهــم املالحظــات التــي يتــم
النظــر فيهــا عــى هــذه املخططــات،
اقــراح املســمى املناســب لهــا والتأكيــد
عــى أن هــذه املخططــات تحتــوي
عــى تخصيــص مواقــع للخدمــات
العامــة كاملــدارس واملســاجد والحدائــق
وغريهــا مــن الخدمــات ،التأكيــد عــى
بُعــد هــذه املخططــات مــن مجــاري
امليــاه ومحطــات الــرف الصحــي
والكســارات واملحاجــر واملناطــق
الصناعيــة ،باإلضافــة إىل ذلــك يــديل
املجلــس برأيــه يف التوصيــة بتخصيــص

عــدد مــن القطــع للمواطنــن الذيــن يقــع
املخطــط يف محيــط القريــة أو املنطقة
املســتحدث بهــا والذيــن لديهــم طلبــات
ســابقة بــوزارة اإلســكان ،وذلــك مــن بــاب
التأكيــد بأحقيــة حصــول املواطنــن عــى
أرايض بالقــرب مــن أماكــن ســكناهم ملــا
يف ذلــك مــن أبعــاد اجتامعية مهمــة يراها
املجلــس ،وبعــد اســتكامل املجلــس
جميــع هــذه اإلجــراءات يتــم التوصيــة
مبــا يــراه ثــم موافــاة جهــة االختصــاص
بتوصياتــه .ويف هــذا الجانــب قــال زاهــر
بــن خلفــان الخزيــري عضــو املجلــس
البلــدي ممثــل واليــة العــوايب ،يف البدايــة
نشــيد بعمــل وزارة اإلســكان املوقــرة
بإرشاكهــا املجلــس البلــدي يف اعتــاد
املخططــات بجميــع اســتعامالتها وكــا
يعلــم الجميــع بأنــه يف واليــة العــوايب
توقــف منــح األرايض منــذ فــرة طويلــة
وبحســب مــا نســمعه مــن املســئولني
بأنــه ال توجــد مخططــات يف واليــة
العــوايب ،لــذا نناشــد جميــع املســئولني
يف وزارة اإلســكان املوقــرة بــرورة
إيجــاد حــل رسيــع والوقــوف مــع أبنــاء
الواليــة الذيــن ينتظــرون دورهــم ألكرث من
ســبع ســنوات مــن أجــل الحصــول عــى
قطعــة أرض يف واليتــه أســوة بأقرانهــم
مــن املواطنــن يف الواليــات املجــاورة .

بلدي جنوب الباطنة يعتزم إقامة ندوة وطنية لتعزيز
الصحة بمحافظة جنوب الباطنة خالل يناير المقبل

أعمال
المجلس البلدي
بمحافظة

جنوب الباطنة
الربع األول
من الفترة الثانية

2017م
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بالتعــاون مع املديريــة العامة للخدمات
الصحيــة باملحافظــة يعتــزم املجلــس
البلــدي مبحافظة جنــوب الباطنة إقامة
نــدوة وطنيــة لتعزيــز الصحــة لتمكــن
أفــراد املجتمــع مــن زيــادة الســيطرة
عــى صحتهــم وتحســينها بالوســائل
الوقائيــة والعالجيــة يف ذات الوقــت،
حيــث أن للصحــة دورا مهـاً يف تقــدم
املجتمعــات وازدهارهــا وتنميتهــا،
وقــد تغــر الوضــع كثــرا ً يف عــامل
اليــوم فمــن منظــور الصحــة تغــرت
األمنــاط الســكانية ومعــدالت املراضــة
والوفــاة واختلفــت األولويــات فأصبحــت
زيــادة يف بعــض املشــاكل الصحيــة
وتراجــع يف غريهــا وظهــور مشــاكل
صحيــة جديــدة تتمثــل يف األمــراض
املزمنــة الغــر معديــة مثــل الســكري
وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب
والرشايــن والرسطــان مبختلــف أنواعــه
والفشــل الكلــوي وكل هــذه األمــراض
يعــود الســبب األســايس يف انتشــارها
هــو تغــر يف العــادات ومامرســات
اإلنســان ألمنــاط الحيــاة والغــذاء .

وألن األمــراض جميعهــا اعتالالت مزمنة
يعــاين منهــا املريــض طــوال حياتــه
وتــرك آثارهــا الوخيمــة عليــه وعــى
أرستــه ومجتمعــه وبلــده وبالتــايل فــإن
كل واحــد منــا يتحمــل مســؤولية كبــرة
نحــو املحافظــة عــى صحــة الفــرد
واألرسة واملجتمــع.
يــأيت حــرص املجلــس البلــدي
مبحافظــة جنــوب الباطنــة ألهميــة
تثقيــف املجتمــع وتأكيــدا ً عــى دوره
وفــق مــا أتيــح لــه مــن إمكانيــات،
حيــث قــام بالتنســيق مــع املختصــن
بالخدمــات الصحيــة باملحافظــة حــول
وضــع مقــرح لهــذه النــدوة وأهدافهــا
وأهــم املحــاور التــي ســوف يتطــرق
النقاش فيها وتحديد الفئة املســتهدفة
منهــا باإلضافــة إىل وضــع مقــرح
تشــكيل اللجــان التــي ســوف تــرف
عــى تنفيذهــا وتأطــر مهــام كل لجنــة.
وبعــد عــرض كافــة املقرتحــات
عــى املجلــس أوىص مبواصلــة
االســتعدادات لعقــد هــذه النــدوة ،وتــم
اقــراح مــكان وموعــد إقامتهــا.

المجلس البلدي بجنوب الباطنة يستعرض آلية منح
تراخيص بيع التبغ ومشتقاته في األحياء السكنية
قام املجلس البلدي مبحافظة الباطنة
مبناقشة هذا املوضوع يف العديد من
اجتامعاته وتم التنسيق مع املديرية
العامة للبلديات اإلقليمية وموارد املياه
باملحافظة ملعرفة اآلليات واالشرتاطات
املتبعة لديهم ملنح الرتاخيص لهذا
النشاط ،ومتخضت النتائج التي توصل
إليها املجلس برضورة الحد من هذه
الظاهرة وتم رفع التوصيات بشأن
املوضوع ومنها:
إيجاد ترشيع يقيد أو يحد من انتشار هذا
النشاط من خالل الئحة تنظمه.
رفع رسوم الرتخيص البلدي ملزاولة هذا
النشاط.
االهتامم بالتوعية من خالل وسائل
اإلعالم املختلفة ومواقع التواصل
االجتامعي ومبشاركة الجهات الحكومية
ذات العالقة .ومن خالل التوصيات أعاله
تم التجاوب من قبل الجهات املعنية
بشأن املوضوع حيث أكدت وزارة
التجارة والصناعة املوقرة بأنها قامت
سابقا وبالتنسيق مع الجهات املعنية
إصدار املواصفات القياسية الخاصة
بالتبغ ،وكذلك إصدار القرارات التي متنع
إقامة العروض الرتويجية والتخفيضات
عىل التبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل

مبارش أو غري مبارش ،كام أكدت وزارة
اإلعالم املوقرة أنها تويل هذا الجانب
أهمية بالغة ،ولذلك أصدرت القرار
الوزاري رقم 42/2016م الذي قىض
بحرض نرش اإلعالنات عن منتجات
التبغ أو مشتقاته يف كافة وسائل
اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية
واإللكرتونية ،ومن جانبها أكدت وزارة
البلديات اإلقليمية وموارد املياه املوقرة
باتخاذ العديد من اإلجراءات ومنها :حرض
إقامة العروض الرتويجية للتبغ ومنتجاته،
منع بيع التبغ الغري املدخن (املمضوغ)،
وسحب وإعدام أي منتجات عىل شكل
سجائر وغريها (حلويات ،الهواتف
اليدوية ،البسكويت) ،حظر بيع التبغ
لألطفال وملن هم أقل من سن (، )18
رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد
املجتمع عن مخاطر منتجات التبغ ،إعداد
مسودة الئحة تصاريح /تراخيص محالت
التبغ ،العمل عىل تحديد املسافة بحيث
تكون بعيدة عن دور العبادة واملؤسسات
التعليمية ودراسة تجارب الدول األخرى
لالستفادة من مدى تطبيق الضوابط
لديها .وقد أكدت جميع الجهات املعنية
استعدادها إلعداد مسودة مرشوع الئحة
تنظم مامرسة هذا النشاط.

لجنة الشؤون البلدية بوالية المصنعة تبحث أنشاء
شركة أهلية
أبــرز مــا ناقشــته لجنــة الشــؤون البلديــة
بواليــة املصنعــة فكــرت أنشــاء رشكــة
أهليــة بالواليــة وقــد حظيــت الفكــرة
باستحســان مــن جميــع أعضــاء اللجنــة ،
وكذلــك مــن التجــار واألهــايل وأصحــاب
رؤوس األمــوال  ،األمــر الذي شــجع اللجنة
عــى تبنــي هــذه الفكــرة وتذليــل الصعاب
مــن أجــل أنشــاء هــذه الرشكــة  ،وذلــك
بتشــكيل فريــق تتطوعــي يقــوم بزيــارة
الــركات األهليــة القامئــة يف الواليــات
األخــرى وكذلــك زيــارة الجهــات املختصــة
( وزارة التجــارة والصناعــة وغرفــة التجــارة

والصناعــة) وذلــك ملعرفــة اإلجــراءات
الواجــب إتباعهــا لتأســيس الــركات
األهليــة  ،وبعــد أن تــم هــذا األجــراء
تــم عمــل اجتــاع موســع للمشــايخ
والتجــار وأصحــاب رؤوس األمــوال وذلــك
للتعريــف بالرشكــة واملجــاالت التــي
ســتعمل بهــا ،وقــد قــام فريــق العمــل
بعــرض املــادة العلميــة إلنشــاء الرشكــة
األهليــة عــى اللجنــة  ،وأن لجنــة الشــؤون
البلديــة عــى أتم االســتعداد ملخاطبة أي
جهــة حكوميــة يف املســتقبل مــن أجــل
أنشــاء هــذه الرشكــة.

أراء وانطباعات أعضاء المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة

راشد بن سعيد الكندي

محمد بن خليفة العبري

راشد بن سعيد الكندي
عضو المجلس

يعترب وجود املجالس البلدية صورة
من صور التطور املؤسيس يف
الحياة العامة ،كخطوة لتأطري الرشاكة
املجتمعية مبا يحقق التكامل بني
الحكومة واملجتمع يف تحقيق أهداف
التنمية الشاملة وتلبية طموحات
الشعب ويعد املجلس البلدي مبحافظة
جنوب الباطنة منوذجا حيا لهذا التوجه
حيث ساهم هذا املجلس خالل فرتتيه
األوىل والثانية من تحقيق الرشاكة بني
املواطن والجهات الخدمية يف تطوير
واليات املحافظة وساهم يف حلحلة
العديد من القضايا واقرتاح السياسات
التنموية الهادفة لالرتقاء باالحتياجات
البلدية للمواطن .
محمد بن خليفة العبري
عضو المجلس

الصحة هي حالة من املعافاة الدامئة
بدنيا ونفسيا واجتامعيا والن تلك
املعافاة بذلك الكامل املنشود ال يتأىت
مبجهود الخدمات الصحية منفردة بل
يبقى إلسهامات القطاعات األخرى
النصيب األوفر يف تحقيق واستدامة
صحة الفرد واملجتمع.
ووفق تلك الرؤية يأيت دور املجلس
البلدي مبحافظة جنوب الباطنة ليوفر
ومن خالل مظلته الواسعة التي تشمل
جميع القطاعات الحكومية قاعدة
داعمة لتحقيق تلك الرؤية بتوحيد
وتوجيه جهود تلك القطاعات بجانب
دور املجتمع وتعاونه لتحقيق النهوض
بصحة ورفاهية أفراد املجتمع مبحافظة
جنوب الباطنة.
إن للمجلس البلدي مبحافظة جنوب
الباطنة السبق يف احتضان مبادرات
تعزيز الصحة ودعم سبيل تقديم
الخدمات الصحية حيث تناول املجلس
يف اجتامعاته خالل عام 2017العديد
من املواضيع ذات العالقة بتيسري سبل
تقديم الخدمات العالجية وتبنى مشاريع
استدامة الصحة وتفعيل دور املجتمع
والقطاعات األخرى يف تحقيق هذا
الهدف ،حيث اقرتح املجلس وخاطب

سالم بن سعيد البحري

الجهات ذات العالقة إلقامة املاميش
الصحية ورفع الوعي الوعي الصحي
اتجاه مختلف املشكالت الصحية وتبنى
رؤية تعزيز الصحة يف خططه القادمة
وسوف يرتجم ذلك باملستقبل القريب
باقامة الندوة الوطنية لتعزيز الصحة
الذي نرجو أن يحقق أهداف وتطلعات
املجلس البلدي بهذه املحافظة .
سالم بن سعيد البحري
عضو المجلس

املجلس البلدي ملحافظة جنوب
الباطنة هو أحد املجالس البلدية التي
أنشأت مبوجب قانون املجالس البلدية
الصادر باملرسوم السلطاين رقم /116
2011م ويعمل هذا املجلس كغريه من
املجالس وفقا ملا حدد له من أهداف
أساسية لتقديم اآلراء والتوصيات
بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية
يف نطاق املحافظة كام نصت عىل
ذلك املادة ( )16من قانون املجالس
البلدية وال يخفى عىل الجميع الدور
البارز للمجلس البلدي ملحافظة
جنوب الباطنة يف دورته الحالية يف
تحقيق األهداف من خالل ما قام به
من دراسات وما ناقشه من مواضيع
تخدم املجتمع املحيل يف املحافظة
بوجه خاص وتسهام يف تطوير النظم
والخدمات البلدية يف السلطنة بوجه
عام ،وال شك أن ذلك يرجع لوجود
الكفاءات والخربات املتميزة لدى أعضاء
املجلس من ممثيل الجهات الحكومية
وأعضاء املجلس املنتخبني واإلدارة
الحكيمة لسعادة الشيخ املحافظ رئيس
املجلس والجهود املقدرة من أمانة رس
املجلس.
واملتتبع لعمل املجلس وجهوده خالل
الفرتة املنرصمة من عمر املجلس يف
فرتته الحالية يجد التنوع والرثاء الواسع
يف دراسة املواضيع املختلفة والسعي
الحقيقي يف إيجاد الرشاكات الفاعلة
مع كافة رشائح العمل البلدي والخدمي
يف املحافظة من خالل التواصل
املبارش مع الجهات الحكومية يف
املحافظة ومؤسسات القطاع الخاص
وعقد اللقاءات وامللتقيات والندوات

سالم بن صالح الصبحي

رحمة بنت مبارك النوفلية

التي تخرج بتوصيات وقرارت تحقق
الصالح العام ،بل وتجاوز دور املجلس
هذا املجل ليكون املجلس البلدي
ملحافظة جنوب الباطنة داعام مبارشا
لكثري من املبادرات املحلية وحارضا
فاعال فيها خصوصا تلك املبادرات
املتعلقة بالجوانب الرتبوية والتعليمية
والصحية واالجتامعية.
ونعتقد أن املجلس وهو ميارس أدواره
املنوطة به يقدر ويثمن الثقة املمنوحة
له من أفراد املجتمع والدعم والتقدير
الذي تقدمه له الجهات الحكومية
والخاصة كال يف مجال اختصاصه.
وال شك أن املجلس وهو يحتفي
بإكامل العام األول من الفرتة الثانية يجدد
الوالء والعرفان لباين النهضة العامنية
موالنا جاللة السلطان قابوس بن سعيد
املعظم -حفظه الله ورعاه -والشعب
العامين ويتطلع لبذل مزيد من الجهد
املثمر الذي يساهم يف دفع عجلة
التقدم والرخي واالزدهار ويطور النظم
والخدمات البلدية يف املحافظة .
سالم بن صالح الصبحي
ممثل والية نخل

يلخص الدكتور سامل بن صالح الصبحي
احتياج املجلس البلدي يف عدة نقاط
أوردها كالتايل :
 .١تشكيل فرق عمل داخل املجلس
تساعد عىل تطوير عمل األمانة ليك
تصبح األعامل أكرث مرونة و الكرتونية .
 .٢خلق رشاكة حقيقة بني ممثلني
الوزارات وأعضاء املجلس البلدي من
اجل اتخاذ القرارات الصحية ومعالجة
كافة املواضيع داخل قاعة املجلس
حسب الصالحيات .
 .٣االهتامم بالكيف يف طرح املواضيع
وليس الكم.
 .٤البد من اإلعالم أن يكون له دور يف
إبراز القضايا التي متس املواطن يف
املحافظة بشكل اكرب.
نتطلع بان يكون يف املستقبل
دور املجلس البلدي يعزز الجانب
االقتصادي و السياحي بشكل اكرب
ومعالجة الظواهر العامة .

إبراهيم بن محمد السالمي

رحمة بنت مبارك النوفلية
ممثلة والية المصنعة

قد جاءت أبجديات التوجيهات السامية
إىل تعزيز األدوار املجتمعية املكملة
ملهام مجلس للشورى  ،و املجلس
البلدي أضاف نقلة نوعية متمثلة
يف مواكبة تطورات الدميوغرافيا
و املساهمة يف رفد املؤسسات
الحكومية و الخاصة و املجتمعية
مبجلس يكاد يكون األقرب إىل املجتمع
العامين.
حيث أنه متكن ويف فرتة وجيزة من
رفع وترية التطور و الترسيع من
دفع عجلة التنمية إىل األمام وتجاوز
جميع معوقات هذا العرص بفعل
اإلسرتاتيجيات املتمثلة بالقوانني و
الترشيعات التي سنها قانون املجالس
البلدية من أجل إيصال صوت املواطن
إىل الجهات املختصة فيام يخص
أبرز االحتياجات التي قد يتعرض لها.
وإنني شخصياً أثـمن دور املجلس يف
الفرتة الثانية يف الوالية عىل الجهود
املبذولة و التي القت استحسان
الجميع ،وما القوه من تعاون مستمر،
لهو دليل عىل ترسيخ مفهوم املجالس
البلدية يف مجتمعاتنا وما يتأيت معها
من مقومات النجاح الشامل عىل كافة
األصعدة يف املجتمعات املتقدمة.
إبراهيم بن محمد السالمي
ممثل والية الرستاق

يؤكد إبراهيم بن محمد الساملي بأن
املجلس البلدي يقدم خدمات جليلة
مبتابعة احتياجات املواطنني ولعل
ما ملسناه يف الفرتة املاضية من
مناقشات داخل قبة املجلس لهو
مفخرة لكل مواطن عىل هذه األرض
الطيبة كام يتطلع يف الفرتة القادمة بأن
يكون لهذه املجالس الدور والصالحيات
األكرب ،كاستضافة املسؤولني عند
طرح بعض املواضيع والتي تهم
املواطن حتى تصل املعلومة للمواطن
من مصدر موثوق ،ولكسب املزيد من
ثقة املجتمع بهذه املجالس.

أعمال
المجلس البلدي
بمحافظة

جنوب الباطنة
الربع األول
من الفترة الثانية
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العيد الوطني السابع واالربعين المجيد
يتقدم رئيس وأعضاء
و أمانة سر المجلس البلدي
بمحافظة جنوب الباطنة
بأصدق التهاني والتبريكات
إلى المقام السامي
لحضرة صاحب الجاللة السلطان

قابوس بن سعيد المعظم
حفظه الله ورعاه-وللشعب العماني الوفي بهذه المناسبة الغالية
سائلين المولى عز وجل
أن يديم على جاللته موفور الصحة والعافية
والعمر المديد

