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�ل�سالمة حمور �إهتمامنا
حققت ال�ضركة العمانية للغاز الطبيعي امل�ضال 2517 يوم عمل بدون ا�ضابات م�ضيّعة للوقت

الأيام اخلالية من احلوادث- اأهم اإجنازات ال�ضالمة لدينا

اآخر �ضجل �ضالمة لدينا كان يف عام 2٠٠٩ حيث حققت ال�ضركة 1٨٨٦ يوم عمل بدون اإ�ضابات م�ضيّعة للوقت
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ر�سالة الرئي�ض التنفيذي

اإن ا�ست�سرافنا للم�ستقبل بروؤية بعيدة وثاقبة يف ال�سركة العمانية للغاز 
اأ�سعار  انخفا�س  من  اآخر  عام  م�اجهة  من  مكننا  امل�سال  الطبيعي 
االأ�سيلة،  ال�طنية  والتزاماتنا  ثقتنا  على  الثبات  مع  العاملية  النفط 
يق�م  ومتينة  م�ستدامة  �سركة  بناء  على  الروؤية  هذه  �ساعدتنا  ولطاملا 
عليها اأفراد يتمتع�ن باأعلى امل�ست�يات من الكفاءة واخلربة يف م�اجهة 
اأن نحقق ن�سبة عالية يف التعمني. جميع التحديات. ومما يثلج ال�سدر 
وه� اإجناز قل نظريه يف ال�سناعات املتقدمة. كما ي�سرنا روؤية االأعمال 
االإن�سائية للمبنى االإداري اجلديد ت�سارع اخلطى الذي ي�اكب متطلبات 

الع�سر.
اأنه من دواعي ال�سرور اأن نرى مبادرات تعزيز االأداء املتمثلة يف برنامج 
»ليني« واأدوات التح�سني امل�ستمر  مت�سي بخطى واثقة على نطاق وا�سع يف 
اأعمالنا ال �سيما يف جه�د تب�سيط العمل، وت�جيه جه�دنا لتط�ير امل�ساريع 
مبادرات  هي  ال�اقع؛  ويف  الق�س�ى.  االأهمية  ذات  واملتطلبات  القادمة 
تكثيف  من  لنا  بد  ال  كان  املقابل،  ويف  الأعمالنا.  عديدة  منافع  جلبت 
الق�س�ى  لال�ستفادة  م�ظفينا  قدرات  وتنمية  لتط�ير  لدينا  اجله�د 
تاأهليهم للح�س�ل على اعتمادات دولية  من هذه املبادرات، ف�سال عن 
امل�ه�بة  العاملة  الق�ى  مهارات  من  تعزز  التي  االإطار   هذا  يف  ومهنية 

لدينا. 

على �سعيد اآخر، حاز برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركة على تكرمي 
دويل، حيث ح�سد ثالث ج�ائز دولية؛ �سملت: جائزة اأف�سل م�ؤ�س�سة يف 
امل�س�ؤولية االجتماعية لعام 2016، �سمن ج�ائز »برتولي�م اإك�ن�مي�ست«، 
وقد  والغاز،  النفط  جمال  يف  املرم�قة  العاملية  اجل�ائز  من  تعد  والتي 
جاءت يف اأعقاب الف�ز بجائزتني، �سمن حفل ج�ائز اأف�سل ممار�سات 
امل�س�ؤولية االجتماعية يف اآ�سيا التي اأقيمت يف اأغ�سط�س ب�سنغاف�رة. وهذا 
لنا االرتياح ويدع� للغبطة، ويدفعنا للمزيد من العطاء،  التكرمي يبعث 

فنحن ن�ؤمن دائمًا بامل�سي قدمًا اإلى االأمام.
واالإرث  باملعل�مات  زاخر  �سباح  ق�ساء  االآن  �سخ�س  كل  ي�ستطيع  كما 
العماين اجلديد،  ال�طني  املتحف  ال�سبت بني جنبات  ي�م  التاريخي يف 
الذي مييط اللثام عن عراقة ح�سارة لها جذور يف حقب زمنية غابرة، 
والذي افتتح ر�سميًا يف ي�لي� هذا العام. لقد اأم�سى املخت�س�ن �سن�ات 
املتحف  ملفردات  املتاأين  واالختيار  امل�ستفي�سة  الدرا�سة  من  عديدة 
ومقتنياته، التي تقدم ملحة عامة »عن اجل�انب املادية وغري املادية من 
الرتاث والثقافة العمانية على مدى 6 اآالف �سنة«، وهذا يعد اإجناز وطني 

متمّيز وم�سدر فخر واعتزاز لكل عماين.
اأمتنى لكم طيب القراءة.

حارب الكيتاين  
الرئي�س التنفيذي
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ال�سركة ت�ست�سيف اجتماعات دولية
اللجنة  اجتماعات  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  ا�ست�سافت 

كبار  من   120 من  اأكرث  بح�س�ر  للغاز  الدويل  لالحتاد  التنفيذية 

امل�س�ؤولني التنفيذيني وخرباء الغاز على امل�ست�ى الدويل والذي اأقيم يف 

28 اإلى 30 من �سهر مار�س. حيث ياأتي هذا االجتماع بتنظيم م�سرتك 

بني االحتاد الدويل للغاز وال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال.

�ساحب هذه الفعالية جمم�عة من ال�ر�س واالجتماعات والتي بدورها 

القطاع  هذا  يف  واملخت�سني  احلك�ميني  للم�س�ؤولني  فر�سة  اتاحت 

التي  اال�سرتاتيجية  اخليارات  ومناق�سة  ال�عي  ورفع  املعارف  لتبادل 

يقدمها م�رد الغاز الطبيعي يف �سياق ا�ستدامة ت�فر الطاقة والتنمية 

االجتماعية واالقت�سادية، باالإ�سافة اإلى التطرق اإلى التحديات البيئية 

يف هذا املجال.

فاإن  الغاز،  �سناعة  جمال  يف  الرائدة  العاملية  املنظمة  وباعتبارها 

ميكن  وكيف  الغاز  دور  على  الرتكيز  اإلى  �سعى  للغاز  الدويل  االحتاد 

للغاز اأن يلعب دورا هاما يف مزيج الطاقة يف امل�ستقبل. ومن خالل هذه 

و�سناع  اخلرباء  من  العديد  للغاز  الدويل  االحتاد  دعا   ، االجتماعات 

القرار ميثل�ن عددًا القطاع احلك�مي وال�سناعي واملنظمات االأخرى.

ال�سركة  �سعت  ال�طني،  الدخل  م�سادر  لتن�يع  جه�دها  اإطار  ويف 

العمانية للغاز الطبيعي امل�سال -ب��سفها الع�س� ال�حيد املمثل لل�سلطنة

 

اأر�س  اإلى  املرم�ق  احلدث  هذا  جلب  اأجل  من  جاهدة  االحتاد-  يف 

ال�سلطنة حتى يت�سنى اإبراز العديد من اجل�انب ال�سياحية التي حتظى 

بها ال�سلطنة بدًءا من م�قعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي اإلى مرافق ذات 

م�ست�ى عايل من اجلاهزية ال�ست�سافة مثل هذا احلدث باالإ�سافة اإلى 

روعة الطبيعة العمانية.

20 مليون �ساعة عمل
�سل�سلة  اإلى  ي�ساف  جديد  اإجناز  حتقيق  عن  م�ؤخرًا  ال�سركة  اأعلنت 

اأية  وق�ع  دون  عمل  �ساعة  ملي�ن   02 بنجاح  اإمتامها  وه�  اإجنازاتها، 

ح�ادث اأو اإ�سابات م�سيعة لل�قت، وياأتي هذا االإجناز ترجمة حقيقية 

اأعلى  ال�سالمة يف عملياتها والتزامها بتطبيق  ال�سركة الأهمية  ملراعاة 

معايري ال�سحة وال�سالمة ال�اجب تطبيقها يف بيئة العمل. ويعادل هذا 

الرقم القيا�سي اجلديد )20 ملي�ن �ساعة عمل( اأكرث من 24٥0ي�مًا، 

اأو ما يقارب �سبع �سن�ات دون اإ�سابة الأي من م�ظفيها، ويف ذلك اإ�سارة 

و�سحة  �سالمة  جتاه  الطم�ح  ال�سركة  اهتمام  ا�ستمرار  على  وا�سحة 

م�ظفيها وم�ظفي ال�سركات العاملة معها. 

ثقافة  لرت�سيخ  الدوؤوب  ال�سركة  �سعي  البارز  االإجناز  هذا  ويعك�س 

الغاز  الإنتاج  العمليات  كفاءة  لتعزيز  م�ظف�ها  يتبناها  التي  ال�سالمة 

اأخبار ال�صركة
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الطبيعي امل�سال وت�سديره.

والعناية  بال�سالمة  متزايدًا  اهتمامًا  العاملية  الطاقة  �سناعة  تفر�س طبيعة  و 

ال�اجبة حلماية امل�ظفني يف اأماكن العمل. عالوة على ذلك، وبجانب االأعمال 

هذه  من  العديد  غالبًا  متر  القطاع،  هذا  يف  العاملة  للم�ؤ�س�سات  الي�مية 

امل�ؤ�س�سات بفرتات مت�ا�سلة من العمل املكثف، الذي يلزم م�ا�سلة كفاءة العمل 

وتنظيم االإنتاج لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الغاز الطبيعي امل�سال. 

ال�سركة حت�سل على االأيزو
اعتمدت �سركة »اأ�س جي اأ�س« م�ؤخرًا اأنظمة االإدارة يف ال�سركة العمانية للغاز 

لالأنظمة  العاملية  اجل�دة  �سهادة  معايري  ملتطلبات  المتثالها  امل�سال  الطبيعي 

االآتية: 

محدثة(  )ن�سخة   201٥  :9001  OSI �سل�سلة  وفق:  اجل�دة  اإدارة  • نظام 
محدثة(  201٥:14001)ن�سخة   OSI �سل�سلة  وفق:  البيئية  االإدارة  • نظام 

 :18001  SASHO SB وفق:  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  • نظام 
 2007

تعد »اأ�س جي اأ�س«، من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف العامل يف جمال الفح�س والتحقق 

واالختبار واإ�سدار ال�سهادات لل�سركات، وهي معرتف بها معيارًا عامليًا للج�دة 

واجلاهزية. وتدير ال�سركة �سبكة ت�سم اأكرث من 2000 مكتب ومخترب يف جميع 

اأنحاء العامل. 

اجتماع الربزة
عقد االجتماع الدوري للم�ظفني - امل�سمى بالربزة - يف دي�سمرب بح�س�ر جميع 

امل�ظفني حتت �سقف واحد يف م�سنع ال�سركة ب�س�ر، مما اأتاح فر�سة كبرية 

للتفاعل والت�ا�سل بني جميع امل�ظفني من كال امل�قعني يف �س�ر وم�سقط. ومن 

هنا، جاءت ت�سمية الربزة بـ »الرابط«. 

واالإدارة،  امل�ظفني   بني  املبا�سر  والت�ا�سل  للتفاعل  فر�سة  الربزة  اأتاحت 

التحديات  مل�اجهة  اأنف�سنا  الإعداد  من�سة  كانت  كما  باالإجنازات،  واالحتفاء 

املقبلة. 

�سملت  »الربزة«،  يف  االإجنازات  اأبرز  من  وا�سعة  جمم�عة  تبادل  جرى  وقد 

التف�ق حليفنا فيها على الرغم من  كل جمال من جماالت عملنا، حيث كان 

التحديات املختلفة. 

اعتمادا  حت�سد  الدولية  ال�سروق  حي  مدر�سة 
دولياً 

جمل�س  قبل  من  دوليًا  اعتمادًا  الدولية  ال�سروق  حي  مدر�سة  م�ؤخرًا  ُمنحت 

 .)SIC( املدار�س الدويل املرم�ق
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اأخبار ال�صركة

ويذكر اأن مدر�سة حي ال�سروق الدولية هي املدر�سة الثانية يف ال�سلطنة 

التي حت�سد هذا االعرتاف الدويل. 

من اأجل تاأ�سي�س و�سمان اأعلى املعايري العاملية يف االأداء، بداأت مدر�سة 

حي ال�سروق الدولية منذ اأربع �سن�ات عملية اعتمادها من ِقَبل جمل�س 

زيارات  عدة  و�ساهمت  قدمًا.  ذلك  يف  م�ست  وقد  الدويل،  املدار�س 

وتقارير ملا قبل االعتماد يف اإطالق العنان ل�سل�سلة من اأن�سطة التح�سني، 

مما اأ�سفرت عن منح االعتماد يف يناير 2017. 

ياأتي هذا التكرمي يف ال�قت املنا�سب متامًا، حيث وقعت ال�سركة م�ؤخرًا 

اتفاقية الأن�ساء مبنى جديد لها. 

اجلدير بالذكر  اإلى اأن جرت الت�قيع على االتفاقية يف املدر�سة اأمام 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س وال�سي�ف املدع�ين وممثلي امل�ؤ�س�سة 

التنم�ية لل�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال. كانت حلظات مفعمة 

حيث  التنم�ية،  وامل�ؤ�س�سة  ال�سركة  الإدارتي  واالعتزاز  الفخر  مب�ساعر 

عمال معًا الإن�ساء هذه املدر�سة وفق اأحدث امل�ا�سفات العاملية التي تعد 

من مرافق البنية االأ�سا�سية الأطفال م�ظفي ال�سركة واالأجيال القادمة. 

حيث �ستم�ل امل�ؤ�س�سة التنم�ية لل�سركة املن�ساآت اجلديدة، وف�ر االنتهاء 

من امل�سروع �ست�ؤجر ال�سركة املرافق اجلديدة، و�ستط�ر من�ذجًا اأمثل 

لت�سغيل املدر�سة. وي�سار اإلى اأن االأهداف املرج�ة من هذا اال�ستثمار لن 

تقت�سر على ت�فري التعليم، واإمنا �ستجلب اأي�سًا فر�س العمل، وت�سمل 

بالتزاماتنا  لل�فاء  املحلية  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  تط�ير 

االأجل  االأهداف ط�يلة  ف�ساًل عن دعم  امل�سافة،  املحلية  القيمة  جتاه 

للم�ؤ�س�سة التنم�ية. 

متهيد طرق جديدة للقرى النائية بوالية 
�سور

م�سروع  لتم�يل  واالت�ساالت  النقل  وزارة  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقعت 

اإطار برناجمها الطم�ح لال�ستثمار  تط�ير قرى والية �س�ر، وذلك يف 

النقل واالت�ساالت �سعادة  االجتماعي. وقع االتفاقية من جانب وزارة 

املهند�س �سامل بن محمد النعيمي وكيل ال�زارة للنقل، فيما وقعها من 

جانب امل�ؤ�س�سة التنم�ية لل�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال رئي�سها 

التنفيذي ال�سيخ خالد بن عبداهلل امل�سن. 

يف  القاطن�ن  ي�اجهها  التي  التحديات  تنفيذه  بعد  امل�سروع  و�سيخفف 

هذه املناطق وي�سمن �سه�لة تنقلهم يف جميع االأوقات ملمار�سة حياتهم 

الي�مية. 

من  كم   6 من  اأكرث  تط�ير  االتفاقية  هذه  مب�جب  ال�سركة  مت�ل 

اخلر�سانات اال�سمنتية يف طي�ي واأكرث من  3كم يف وادي بني جابر. 

وينبني هذا امل�سروع على دعم �سابق قدمته ال�سركة لهذه املناطق، حيث 

وجدران  اخلر�سانية  بالطرق  قرية   36 �سابق  وقت  يف  ال�سركة  دعمت 

احلماية واأ�س�ار املقابر بتكلفة تزيد عن �سبعمائة األف ريال عماين.

التعليمية  العملية  اإلى  التقانة  ادخال 
بالداخلية

عززت ال�سركة جتربة تعليمية جديدة يف محافظة الداخلية تتمثل يف 

مخترب للروب�ت التعليمي وفق اأحدث امل�ا�سفات، من �ساأنه اأن ي�فر
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جتربة ثرية يف تط�ير اجلانب التقني يف املحافظة، ف�ساًل عن ت��سيع 

نظام التعليم يف البالد يف جمال تقنية املعل�مات. اأقيم حفل االفتتاح 

رئي�س  العل�ي،  عبداهلل  بن  علي  الدكت�ر  ال�سفري  �سعادة  رعاية  حتت 

دائرة االت�ساالت ب�زارة اخلارجية. 

اأجهزة مخترب  اأ�سهم يف �سراء  ال�سركة  الذي قدمته  التم�يل  اأن  يذكر 

جديد للروب�ت يف محافظة الداخلية. ياأتي هذا املخترب  �سمن �سل�سلة 

من املختربات التي يجري تط�يرها يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، و�س�ف 

الطالب.  متناول  يف  التكن�ل�جيا  وجتعل  الفنية  الدرا�سات  تعزز 

ومخترب الروب�ت لن ي�سيف قيمة لقطاع التعليم يف محافظة الداخلية 

فح�سب، ولكنه �س�ف ي�ساعد اأي�سًا على تعزيز مكانة ال�سلطنة يف جمال 

التكن�ل�جيا، ف�ساًل عن متيزها عن الدول االأخرى يف املنطقة يف هذا 

املجال. 

ملختربات  م�سابهة  م�ساريع  دعمت  ال�سركة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 

جن�ب  ومحافظة  الربميي،  ومحافظة  م�سندم،  محافظة  يف  الروب�ت 

امل�س�ؤولية  برامج  يف  احلثيثة  جه�دها  اإطار  يف  وذلك  ال�سرقية، 

االجتماعية.
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اخلريف

ما اإن يذكر ا�سمها اإال تخال نف�سك ت�سم رائحة اللبان املنع�سة بني اأح�سان 
طبيعتها الفاتنة، اإنها محافظة ظفار التي ت�سهد مو�سم اخلريف بني �سهري 
يونيو و�سبتمرب، عندما تهب على �سل�سلة اجلبال املحيطة بها ن�سائم املحيط 
ب�ساللة  فيحيط  مريحاً،  ماطراً،  �سباباً  وراءها  مخلفة  الرطبة،  الهندي 
غالف من ال�سباب والغيوم يذود عن اأ�سعة ال�سم�س وي�سهم يف خف�س درجات 
اأرجاء ال�سلطنة خالل هذه الفرة. وعلى مدى ثالثة  احلرارة التي ت�سود 
ال�سياحية والنمَو، فُيحتفى به »مبهرجان  ا�سهر ؛ ين�ّسط اخلريُف احلركَة 
اخلريف« الذي يحتل قلب املو�سم مدة �ستة اأ�سابيع من منت�سف �سهر يوليو.

بقلم: ري بيتور�سون و جني اأونلون.
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يت�ق العماني�ن اإلى اخلريف اأكرث من �سائر م�ا�سم ال�سنة، وكذلك اأ�سقاوؤهم 

من دول جمل�س التعاون اخلليجي الذين درج�ا �سن�يًا على ال�سفر اإلى ظفار 

حالفهم  واإذا  االأ�سب�ع،  نهاية  كعطلة  وجيزة   لفرتة  حتى  وبحرًا،  وبرًا  ج�ًا 

احلظ اأم�س�ا ط�ال فرتة اخلريف يف رب�ع تر�سم الرياح امل��سمية عليه ب�ساطًا 

اأخ�سر، يك�س� جميع �سف�حها وتاللها ومراعيها التي متتد على ط�ل الب�سر، 

اأن  اإنه م��سم بهيج يلفه الغم��س، واإذا كان لديك املزيد من ال�قت فيمكن 

تبداأ اال�ستمتاع بعطلتك قبل فرتة ط�يلة من و�س�لك ظفار.             

ت�ستغرق الرحلة من م�سقط اإلى �ساللة - امل�سافة ترب� على األف كيل�مرت على 

الطريق 31-  اأكرث من ت�سع �ساعات من القيادة املت�ا�سلة. الطرق الرائعة، 

واملناظر البحرية البديعة، والطريق املفت�ح، و�سائل رائعة الإغرائك بتجربة 

اخلريف املقبل، لتحتفل باخلريف قبل و�س�لك اإلى اأر�س اللبان      

جبل  من  ال�سرقية  اجلن�بية  الزاوية  يف  ال�سع�د  تبداأ  حا�سك،  نيابة  من 

املطر  من  االأولى  للمرة  تقرتب  الأنك  ببطء،  امل�سافة  هذه  �ستجتاز  �سمهرم، 

هنا  والرط�بة  ال�سباب  ال�ساحل.  على  خاطفة  نظرة  �ستلقي  كما  وال�سباب، 

اأينما  االألباب.  ياأ�سر  امل�ساء  حل�ل  مع  وطاقة  مرباط  اإلى  والنزول  متقطعة، 

والندى  ال�سباب  جتد  العام  من  ال�قت  هذا  يف  ظفار  محافظة  يف  تذهب 

اأر�س  على  اإال  عينك  تقع  ال  م�سى.  وقت  اأي  من  اأكرث  اخلفيفة  واالأمطار 

تفر�س اخل�سرة �سجادًا مخمليًا على مد الب�سر، وت�سعر بالرط�بة والربودة، 

واإذا كنت قد زرت م�سقط وما ح�لها وقت ال�سيف؛ فاإن الربودة والرط�بة 

واخل�سرة يف خريف ظفار هي يف اأف�سل حاالتها.

ال�سحرية،  اللغة  يتكلم�ن  الذين  اجلبل  اأهل  اجلبايل«.   »التاأثري  هناك  ثم 

عام  كل  جند،  من  ينزل�ن  وال�سخاء،  بالكرم  وامل�سه�رون  ن�ساطًا  املت�قدون 

على  مع�سكر  الإقامة  واالإبل  املاعز  من  م�ا�سيهم  معهم  ويجلب�ن  للم��سم، 

ويعط�ن   الرتفيهية،  لالأج�اء  رائعة  نكهة  ي�سيف�ن  اإنهم  املدينة.  م�سارف 

ديناميكية للفعاليات اجلميلة.
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جمال اأخاذ تر�سمه اخل�سرة والرذاذ

اأهل الريف الذين يتميزون بلبا�سهم التقليدي، غري الر�سمي، اأهل كرم 
و�سيافة، فهم ال ي�سارك�نك فقط يف اأكل حلم االإبل، اأو امل�ساكيك امل�س�ية 
على احلجارة، بل ترتع اأبقارهم وم�ا�سيهم اآمنة يف كل مكان، وي�سارك�ن 
تلك  اأروع  ما  ال�سعبية.  الفن�ن  واأداء  امل��سيقى،  وعزف  االإبل،  �سباق  يف 

الفن�ن! هي من تبث روح احلياة يف م��سم اخلريف.

يربط  رائع  معماري  ومح�ر  الهند،  ج�ز  اأ�سجار  احلافة  ب�س�ق  يحيط 
جميع  يف  العادة  جرت  وكما  اأ�سيل.  عماين  بنمط  مبحيطه  الداخل 
التقليدية واملنتجات  اأنحاء ال�سلطنة، ميكنك �سراء امل�سغ�الت واحلرف 
الطازجة من ال�س�ق. ومن االبتكارات االإيجابية هذا العام اإقامة مكاتب 
واأك�ساك املعل�مات ال�سياحية يف العديد من اأماكن اجلذب ال�سهرية. وتعد 
مبادرة  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  ترعاها  التي  االأك�ساك 
ال�سياحة يف  الريادة لرتويج  تت�لى زمام  امل�ساركة املجتمعية،  رائدة من 

هذه املنطقة اخلالبة.

التي  العطرية  اللبان  و�سجرة  اخل�سراء،  امل�ساحات  هناك  ذهبت  اأينما 

الذابل  امللت�ي  اجلذع  ذات  احلياة«  »�سجرة  اإنها  مكان،  كل  يف  تت�اجد 
والفروع الرمادية غري املنتظمة، اأوراقها املخ�سبة باالخ�سرار. املنتجات 
املحلية قائمة بذاتها، وبطبيعة احلال، ال �سيء ينع�س ال�سع�ر يف العطلة 
املغطاة  والف�اكه  النارجيل  بيع  اأك�ساك  اأحد  عند  ال�ق�ف  مثل  ب�سرعة 
النارجيل  ماء  ل�سرب  الطريق،  جانبي  على  املنت�سرة  النخيل  ب�سعف 
واال�ستمتاع بنكهته الطازجة. عند ال�ق�ف حتت ال�سباب املاطر، �سرعان 

ما ينتابك اإح�سا�س طائ�س يذكرك مبغامرات الطف�لة.
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مثرية،  رحلة  �ستك�ن  املرنيف  كهف  زيارة  فاإن  الرط�بة،  ذكر  وعلى 
فهناك مم�سى وج�سر من الكه�ف، و�س�اًل اإلى ن�افري املغ�سيل الطبيعية. 
لدى اندفاع االأم�اج الق�ية باجتاه اجلرف املقّعر ت�سدر اأ�س�ات ت�سبه 
ن�افري  م�سّكلة  ال�سخ�ر،  �سطح  يف  فتحات  من  املياه  فتخرج  الرعد، 
ترتفع عدة اأمتار، فتنرث الرذاذ املنع�س يف املكان، وتر�سم ل�حة جميلة 
جتتذب املتنزهني مبختلف اأعمارهم وجن�سياتهم، فيما ي�سّكل انح�سار 
قد  الن�افري.  عن  روعة  تقل  ال  �سالالت  ال�سخ�ر  عن  الق�ية  االأم�اج 
ت�سمع اأو تعرف عّما يحدث هناك لكنك �ستذهل عندما ت�ساهد بنف�سك 
ق�ة الطبيعة املطلقة وقدرتها على املفاجاأة. ن�ساهد اأف�اجًا من ال�سياح 

وهم مبلل�ن باملاء.

تغذي �سل�سلة من االأح�ا�س من احلجر اجلريي وادي دربات، الذي يقع 
ف�ق �سالالت بط�ل 3٥ مرتًا، تن�ساب م�سكلة منظرًا �سحريًا من الظالل 
اخل�سراء. يف نهاية املطاف تتدفق املياه ال�ساقطة اإلى خ�ر روري لتكّ�ن 
اأكرب احتياطي للمياه العذبة يف محافظة ظفار، كما اأن النظام البيئي 
يح�ي اأن�اعًا من النباتات واالأ�سماك والطي�ر واحلي�انات التي ال ح�سر 
االأيام  من  ي�م  يف  كان  الذي  التاريخي،  �سمهرم  م�قع  اأي�سًا  هنا  لها. 

مركزًا جتاريًا مزدهرًا، جنبًا اإلى جنب مع �سقيقه ميناء البليد، ومنه 
زار  وقد  العامل،  من  مختلفة  اأنحاء  اإلى  اللبان  من  كمية  اأكرب  ت�سدر 

امليناء رحالة عاملي�ن م�سه�رون؛ منهم: ابن بط�طة ومارك� ب�ل�.

ال�قت مي�سي ب�سرعة؛ وهنا نحن على اأعتاب م��سم  »ال�سرب« اأو الربيع 
والنباتات، وتزدهر يف  الزه�ر  تتفتح  االأوقات، حيث  اأف�سل  الظفاري، 
ي�سدق.  ال  ب�سكل  خ�سب  اأنه   بيد  جفافًا،  واالأكرث  دفئًا،  االأكرث  املناخ 
وال�سالالت تت�قف عن التدفق، اإال اأن الطي�ر املهاجرة التي تاأتي من كل 
فج عميق تن�سم اإلى االأن�اع املقيمة. �سريفرف طائر احلجل بجناحيه، 
على  اأخرى  مرة  فتنق�س  الن�سري  والعقاب  اجلارح  وال�سقر  الباز  اأما 
اأو اآكل النحل ثرثرته ال�ساخبة.  فرائ�سها، يف حني يبداأ طائر ال�روار 
�ستجد حي�انات الغزال والثعلب والنمر وال�سبع واالأرنب، واملها م�اقعها 
ومن  الغذائية.  ال�سل�سلة  على  التناف�س  وت�ستاأنف  اجلبل  على  املف�سلة 
الالفت للنظر، اأن اأهل اجلبل يع�دون اإلى جند، وال يرتك�ن يف �ساللة 
يف  نحمل  واأعمالنا  ديارنا  اإلى  نع�د  نحن  وكذلك،  �سداهم.  �س�ى 
الرائع  واخلريف  االأكارم،  ظفار  ورجال  تن�سى،  ال  برية  رحلة  ذاكرتنا 

بجماله الذي بقيت ذكراه اجلميلة �سدى يف قل�بنا.
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َمعلم ثقايف فريد من ن�عه

يج�سد التاريخ العماين

املتحف ال�طني الذي افتتح م�ؤخرًا يف ال�سلطنة ه� اأقرب ما يح�سل 

عليه ه�اة التاريخ على االإطالق لل�سفر عرب الزمن اآالفًا من ال�سنني 

اإلى بدايات اال�ستيطان الب�سري يف عمان التي نعرفها الي�م.

اإنها رحلة - بل يف ال�اقع مغامرة مثرية - تاأخذ الزوار اإلى فرتات 

متن�عة من احلقب االأثرية والتاريخية للبالد، مما ي�سفر عن روؤى 

من  عالنية  عنها  النقاب  يك�سف  مل  االإعجاب،  على  تبعث  مذهلة 

قبل، على االأقل حتى تد�سني هذا ال�سرح الثقايف الرائع.

لذا لي�س من امل�ستغرب تقاطر االآالف من ال�سياح وه�اة التاريخ اإلى 

املتحف ال�طني منذ افتتاحه للجمه�ر يف 30 ي�لي� 2016. واختري 

م�قعه يف قلب مدينة م�سقط القدمية، ليك�ن متاآلفًا مع ما يحيط 

به من مق�مات �سياحية وثقافية وتاريخية تزخر بها املنطقة، مثل 

ق�سر العلم العامر، 
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اإذا كانت املتاحف محطات ال�ست�سعار  التاريخ 
الوطن���ي  املتح���ف  ف���اإن  الثق���ايف،  وال���راث 
العم���اين هو موطن لكن���ز حقيقي من االآثار 
والتح���ف واملعرو�سات الت���ي ت�سهد على ثراء 
وتنوع الرثوة االأثرية والتاريخية والثقافية 

لل�سلطنة.
بقلم: ت�سارلز لي�سلي.

ومن املت�قع اأن ي�ستقطب املتحف اأكرث من 100 األف زائر يف االأ�سهر االإثني 

ع�سر االأولى، وذلك ال ي�سمل اأف�اج تالميذ املدار�س املحلية التي مل تنقطع عن 

هذا املعلم الثقايف الرائع.

»اجل�اهر  قائمة  اإلى  ال�طني  املتحف  ين�سم  وطنيًا،  تذكاريًا  ن�سبًا  ب��سفه 

 ، م�سقط  بالعا�سمة  الرئي�سية  امل�اقع  يف  انت�سرت  التي  احلديثة«  الثقافية 

الزائر  التي يخط�ها  االأولى  ومنذ اخلط�ة  البالد.  اأنحاء  اأخرى يف  واأماكن 

تخلفها  كالتي  وهيبته،  املكان  بعظمة  انطباع  يتملكه  ال�طني،  املتحف  اإلى 

دار االأوبرا ال�سلطانية التي تختزل االإبداع يف اأبهى �س�ره، وجمل�س عمان يف 

الب�ستان الذي يحب�س االأنفا�س، و�سرح املحكمة العليا املهيب يف ب��سر.

يف ال�اقع، خ�سع كل جانب من ج�انب م�سروع هذا املتحف للتخطيط الدقيق، 

وقد  وطنيًا.  معلمًا  ك�نه  مع  متا�سيًا  وذلك  امل�ستفي�سة،  والدرا�سة  والبحث 

للم�سروع  ت�س�ر  اإعداد  على  اأ�سرفت  التي  والثقافة،  الرتاث  وزارة  ا�ستعانت 

منذ البداية، بك�كبة من اخلرباء الدوليني يف جمال املتاحف اإلى جانب اأف�سل 

اخلربات من اجلامعات والهيئات وامل�ؤ�س�سات البحثية والثقافية العمانية .

وقد و�سع ق�سة ال�سرد املتحفي مل�سروع املتحف جلنة خا�سة برئا�سة االأمني 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اأي�سًا  كان  الذي  ال�سابق،  التعليم  ملجل�س  العام 

يف  ت�سكلت  التي  امل�ستقلة  اللجنة  هذه  ُكلفت  العمانية.  التاريخية  اجلمعية 

حني  يف  املتحفي،  ال�سرد  ق�سة  ومك�نات  املتحفية  اخلطة  ب��سع  عام2004 

ت�لت ال�زارة امل�س�ؤولية عن مفه�م الهيكل املادي للم�سروع.

بق�له:  ذلك  ال�طني  املتحف  عام  مدير   - امل��س�ي  جمال  الفا�سل  واأو�سح 

)ا�ستندت خطة ان�ساء وت�سميم املتحف  على �ست �سن�ات من البح�ث التي 

اأجراها اأع�ساء اللجان ومختلف الباحثني بتكليف من اللجنة للقيام ببح�ث 

تفا�سيل  و  والعالقات اخلارجية،  بال�سلطنة،  فردية يف جماالت اجلي�ل�جيا 

العمارة العمانية التقليدية، والرتاث(.
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املتحف الوطني العماين

لوحة فنية
اأثمرت هذه اجله�د عن عمل فني مثري لالإعجاب يف �سكل عر�س رائع 

يف  ت�سابه  ال�سلطنة،  يف  املذهل  والثقايف  والتاريخي  االأثري  للرتاث 
الت�سميم واملفه�م مع اأف�سل املتاحف يف جميع اأنحاء العامل.

ي�سم املتحف، الذي يغطي م�ساحة اإجمالية ت�سل اإلى13700 مرت مربع، 
ما�سي  من  م�سرق  ل�جه  مخ�س�سة  واحدة  كل  دائمة،  عر�س  قاعة   14
الرتاث  من  االآتية  اجل�انب  املبهجة  املعار�س  هذه  تتناول  الغني.  ُعمان 

الثقايف املتن�ع يف البالد:

احل�ساري،  واملنجز  وال�سالح،  البحري،  والتاريخ  واالإن�سان،  االأر�س 
واالأفالج، والعمالت، وعظمة االإ�سالم وعمان والعامل اخلارجي، وع�سر 

النه�سة والرتاث غري املادي، وغريها.

اآالف مرت  اإجمالية قدرها 4  الثابتة، على م�ساحة  ت�سم قاعات العر�س 
مربع، ما جمم�عه اأكرث من 2٥0 عر�سًا حتت�ي على ح�ايل6000مقتنى 
املبنى،  ن�سيج  يف  بنيت  التي  العرو�س  وت�سمل  وزمنيًا.  م��س�عيًا  مرتبة 
ي�منا  التاريخ حتى  قبل  ما  اإلى ع�س�ر  تاريخها  يع�د  التي  واملعرو�سات 

هذا.

ت�ثق املعرو�سات والعرو�س الرثاء والتن�ع الثقايف يف فرتات مختلفة من 
قبل  ما  ع�سر  اإلى  تاريخها  يع�د  التي  القدمية،  الب�سرية  امل�ست�طنات 
احلد  وراأ�س  احلمراء  راأ�س  يف  متت  التي  االكت�سافات  وكذلك  جمان، 
وغريها من امل�اقع االأثرية املختلفة. وقال امل��س�ي: )تعك�س املعرو�سات 
التن�ع ومختلف مظاهر اجل�انب املادية وغري املادية من الرتاث العماين 

والثقافة الأكرث من 6000 �سنة(. 
 

الغالبية العظمى من املعرو�سات امل�ج�دة  اأن  ومما يبعث على الده�سة 
من  البع�س  املعرو�سات  ت�سمل  قبل.  من  عر�سها  ي�سبق  مل  املتحف  يف 
اآالف القطع االأثرية التي احتفظت بها وزارة الرتاث والثقافة يف مخازن 
خالل  عمان  حلكام  قدمت  ثمينة  واأ�سياء  اأ�سلي،  محراب  منها:  اآمنة؛ 
القرون املا�سية ويف العق�د االأخرية يف �سياق الزيارات الر�سمية، وكذلك 
جمم�عة فريدة من االأثاث وال�سرياميك واخلزف التي تنتمي اإلى ق�سر 

العلم العامر القدمي يف مطلع �سبعينيات القرن املن�سرم.

وامل�ست�حى من  يت��سطه  الذي  املفت�ح  الف�ساء  املتحف  اأبرز معامل  ومن 
ال�ساحات التقليدية يف ال�سلطنة. م�سهد درامي م�ساء مبزيج من ال�س�ء 
الطبيعي وال�سناعي، يعر�س هذا الفناء الذي اأطلق عليه م�سمى »االأر�س
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واالإن�سان«، التن�ع والتفرد من مناطق مختلفة من عمان و�سكانها، مع 
الرتكيز على اجل�انب املادية وغري املادية من ثقافات محددة.

جت�سيد التاريخ العماين
هناك  التقليدية،  املتحفية  االأ�سكال  عن  وخروجًا  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
التبادلية،  املعار�س  الإقامة  �سممت  املتحف  داخل  مخ�س�سة  م�ساحة 
ويق�ل املدير العام يف هذا ال�ساأن: )الفكرة هي اأنك ال مت�سي يف هيكل 
ي�ستقطب  حي�ي  مكان  ه�  واإمنا  فح�سب،  االآثار  تعر�س  حيث  جامد، 
�س�ف  بل  دائمة،  لي�ست  املعرو�سات  �سرائحهم.  الزوار مبختلف  جميع 
تتغري من وقت الآخر، بناًء على �سيا�سة الإدارة جمع املقتنيات نعمل حاليًا 

على اإعدادها(.

فقد  املتاحف،  علم  يف  ن�عه  من  الفريد  امل�سروع  مفه�م  مع  ومت�سيًا 
حددت منطقة خا�سة يف الطابق االأر�سي للمتحف للمعار�س والفعاليات 
االأحداث  مع  للتعامل  بطريقة  امل�ساحة  هذه  �سممت  وقد  امل�ؤقتة. 
ثنائية  االأج�سام  املثال،  �سبيل  على  تعر�س  حيث  اخلا�سة،  والفعاليات 
ال�طنية.  باملنا�سبات  املتعلقة  واالحتفاالت  االأبعاد،  ثالثية  اأو  االأبعاد 
تتمثل الفكرة كلها يف اإيجاد نقطة مح�رية جلمع النا�س معًا، وذلك يف 

اإطار اإعادة تاأهيل م�سقط القدمية، وفقًا ملا قاله مدير عام املتحف.

على النقي�س من املتاحف االأخرى التي تكرث يف م�سقط، ي�سم املتحف 
النظر  بغ�س  الزوار،  يزيد من خربات  تفاعليًا متط�رًا  نظامًا  ال�طني 
عن اخللفية الثقافية للزائر. يف حني اأن كل من املعرو�سات واملعار�س 
متكن  التقنية  عالية  تف�سريية  اأنظمة  هناك  منا�سب،  ب�سكل  �سرحت 
الزوار من ذوي االحتياجات اخلا�سة من فهم وا�ستيعاب كل املعل�مات 
خا�س  م�سار  ي�جد  املثال،  �سبيل  على  املعرو�سة.  باملادة  ال�سلة  ذات 
ميكنهم  بحيث  بالعربية،  »برايل«  لغة  رم�ز  ت�ظيف  مع  للمكف�فني، 
االت�سال عن طريق اللم�س املبا�سر للمعرو�سات. وباملثل، هناك جمم�عة 
وا�سعة من االأنظمة الرقمية التف�سريية، مبا يف ذلك �سا�سات تلفزي�نية، 
وعرو�س تفاعلية واأنظمة �س�تية، مما ي�سمن اأن تقدم الزيارة جتربة 

جمزية جلميع �سرائح الزوار.
يحكي املتحف ال�طني ق�سة االإرث التاريخي لعمان بطريقة ال ت�ساهيها 
اأية م�ؤ�س�سة اأخرى يف فئتها، حيث يدخل الزائر للمتحف يف رحلة عرب 
لذا  العماين،  احل�ساري  املنجز  بعظمة  فيها  ي�سعر  واملكان  الزمان 
زيارة  �س�اء،  حد  على  االأجانب  وال�سياح  املحليني  بال�سكان  حري  فاإنه 
ت�ساهدها  اأن  يجب  باحلياة  تنب�س  حكاية  اإنها  احل�ساري.  املعلم  هذا 
العني وت�سمعها االأذن، ونلم�سها واقعًا معا�سًا، حتى نقدر متام التقدير 
ونثني اأجل الثناء على املا�سي التليد الذي �ساد �سروحه االآباء واالأجداد 
معايَن  ت�سّطُر  خالدًة  لتبقى  الزمان  اآثارها  مي�سَح  لن  ب�سماٍت  فرتك�ا 

ال�فاِء واالنتماء لرتاب هذا ال�طن العزيز.
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العمليات:

القلب الناب�ض لل�سركة

االن�سان،  ج�سم  يف  حيوي  جهاز  القلب 

اأجزاء  كل  يبقي  ما  هو  الدائم  ونب�سه 

يتوقف  وعندما  ب�سال�سة،  تعمل  اجل�سد 

العمانية  ال�سركة  يف  احلياة.  ت�سمحل 

الناب�س  القلب  امل�سال؛  الطبيعي  للغاز 

ل�سركتنا هو دائرة العمليات. 

 كانت دائرة العمليات اأول دائرة تعمل ب�سكل متكامل يف ال�سركة منذ عام 

199٥، ب��سفها امل�س�ؤولة عن ت�سغيل مرافق ت�سنيع الغاز الطبيعي امل�سال. 

عندما تاأ�س�ست ال�سركة، كانت تكن�ل�جيا الغاز الطبيعي امل�سال واملهارات 
املطل�بة فيها من التخ�س�سات اجلديدة يف ال�سلطنة، وكان من ال�سروري 
امل�سال،  الطبيعي  الغاز  عمليات  يف  خرباء  عن  البحث  ال�سركة  على 
فا�ستقدم كثري منهم من خارج ال�سلطنة وذلك لتدريب جيل من ال�سباب 

العماين املتعط�س لتعلم هذه التقنيات احلديثة.

لقد و�سعت ال�سركة طم�حات كبرية واأهداف، ف�ظفت ثالث دفعات من 
الالزمة  واملهارات  املعارف  اكت�سب�ا  الذين  العمانيني  العمليات  متدربي 
على مدى عامني، لكي ي�سبح�ا م�سغلني م�ؤهلني تفاخر بهم ال�سركة الي�م 

على النجاح الذي و�سلت اإليه.

ومتثلت اال�سرتاتيجية يف تلقي ال�سباب العماين التدريب على راأ�س العمل 

من اخلرباء املاهرين.
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بالق�ى  العمانيني  اإحلاق  اإلى  الهادفة  التعمني  مبادرة  كانت  املقابل  ويف 

الب�سرية العاملة بال�سركة قائمة على قدم و�ساق، وقد  مت اأخذها يف ال�سركة 

على محمل اجلد.

الق�ى  اأ�سبحت  الطريق،  هذا  على  �سن�ات  ب�سع  بعد 

يف  قيادية  منا�سب  تدريجيًا  تت�لى  ال�طنية  العاملة 

من  اخت�سا�سي�ن  يت�الها  كان  التي  العمليات  فريق 

بلغ  ال�سنني  من  ون�سف  عقد  وبعد  ال�سلطنة.  خارج 

م�ست�ى التعمني يف ال�سركة اأكرث من 88٪. وهذا يف حد 

ذاته اإجناز غري م�سب�ق.

يذكر اأن دائرة العمليات تتك�ن من ثالثة اأق�سام رئي�سية 

هي: االإنتاج، ودعم االإنتاج، واخلدمات البحرية.

- ق�سم االإنتاج: ي�ستح�ذ على ح�سة االأ�سد من م�ظفي العمليات، حيث بلغ 

–اأو مبثابة  الفقري  العم�د  الدائرة هي  وهذه  جممل عددهم 110 م�ظف. 

االأن�سطة  امل�س�ؤولة عن  وهي  املت�ا�سل،  ال�سخ  ونظام  االإنتاج  القلب– لعملية 

الي�مية للم�سنع: الت�سغيل، واالإغالق، وحتميل ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال، 

والت�سغيل وفق جدول زمني على مدار ال�ساعة طيلة اأيام االأ�سب�ع )7/24(.

مناوبة  دورة  وفق  العمليات  يف  االأن�سطة  تدار 

رباعية، من ِقَبل فرق مناوبة وكل فرقة منها تعمل 

عمل،  اأيام  ثمانية  مناوبة  دورة  وفق  �ساعة،   12

يتبعها ثمانية اأيام اإجازة.

دائمًا،  �سهاًل  لي�س  املنزل  عن  بعيدًا  ال�قت  ق�ساء 

مناوبات  خالل  بنيت  التي  الق�ية  العالقات  ولكن 

العمل الط�يلة �سرعان ما تط�رت اإلى اأ�سرة واحدة 

بني العاملني، حيث يعمل الفريق بان�سجام تام.

اإعداد  عن  امل�س�ؤول  ه�  االإنتاج:  دعم  ق�سم   -

الدعم  اأو  القاطرات  اغالق  تن�سيق  اأو  بال�سحنات  املت�سلة  �س�اء  اجلدولة، 

التقني. ويعمل هذا الق�سم جنبًا اإلى جنب مع فريق الت�س�يق.

ق�ساء الوقت بعيداً عن املنزل 
ولكن  دائماً،  �سهاًل  لي�س 
بنيت  التي  القوية  العالقات 
خالل مناوبات العمل الطويلة 
اأ�سرة  اإلى  تطورت  ما  �سرعان 
حيث  العاملني،  بني  واحدة 

يعمل الفريق بان�سجام تام.
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ق�سم اخلدمات البحرية: يعمل هذا الق�سم اأي�سًا مبثابة 
ال�سلطة الفنية البحرية لل�سركة. كما يقع �سمن دائرة م�س�ؤولياته اإدارة 
التحميل  وعمليات  للناقالت،  االآمن  الر�س�  مثل:  الي�مية،  االأن�سطة 

واملغادرة، و�سمان �سالمة الناقالت وم�اجهة الط�ارئ البحرية.

والتجارية  والت�سغيلية  التقنية  البحرية؛  امل�س�رة  الق�سم  يقدم  كما 
ح�ل  الت�س�يق  ق�سم  مع  وثيق  ب�سكل  يعمل  اإنه  حيث  ال�سركة.  الإدارة 

حاجات العمل احلالية وامل�ستقبلية من ناحية ال�سحن.

التدريب  العمليات:  دائرة  يف  وجاذبية  اأهمية  اجل�انب  اأكرث  من 
واجلدد.  احلاليني  العمليات  م�ظفي  جلميع  املتاح  املهارات،  و�سقل 
امل�ظفني،  من  كبرية  ن�سبة  ي�سكل�ن  الذين  االإنتاج،  م�سغل�  وي�ستفيد 
على وجه اخل�س��س من هذا االمتياز. حيث ُيدرب امل�ظف�ن اجلدد 
بدايًة يف مركز التدريب والتط�ير، ال�ستكمال برنامج تدريبي م�سمم 
االأعمال  مع  والتعامل  الي�مية  الت�سغيلية  االأن�سطة  لت�يل  لتاأهيلهم 
املتكررة الروتينية. بعد االنتهاء بنجاح من الربنامج مينح�ن �سهادة 
العمليات  والتجاري الربيطاين يف جمال  التكن�ل�جي  التعليم  جمل�س 

.)BTEC(

القلب الناب�ض لل�سركة
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بيد اأن عجلة التط�ير ال�ظيفي ال تت�قف ، حيث ميكن للم�ظفني الطم�حني 
امل�سي قدمًا لاللتحاق بربنامج التعلم على راأ�س العمل - وه� برنامج تدريبي 
متقدم �سمن برامج جمل�س التعليم التكن�ل�جي والتجاري الربيطاين - حيث 
ياأخذ التط�ير املهني اإلى م�ست�ى متقدم، كما ميكن احل�س�ل على مزيد من 
على  بناًء  وذلك  املدى،  الط�يل  اأو  الق�سري  والتدريب؛  املتقدمة  الدرا�سات 

اإمكانيات وحاجات العمل يف اأي وقت.

اأربع �سن�ات،  اأق�ساها  اأن ت�ستمر ملدة  مهام العمل ط�يلة االأجل، التي ميكن 
اأو  ال�سلطنة  داخل  �س�اء  والغاز،  النفط  �سناعة  يف  للعمل  باالنتداب  تك�ن 
خارجها. كما يخ�سع امل�ظف يف الدائرة البحرية للتدريب العملي االأ�سا�سي 
والتط�ير  التدريب  من  جزء  ياأتي  البالد.  خارج  البحر  يف  العمل  راأ�س  على 
للغاز  ناقالت  منت  على  امل�ساركة  يف  اخلربة  من  البحرية  اخلدمات  لطاقم 
الطبيعي امل�سال، التي ت�سافر اإلى م�انئ �ستى يف جميع اأنحاء العامل. وبحل�ل 

نهاية الرحلة التط�يرية ي�سبح لدى م�ظف العمليات بال�سركة – الذي لديه 
اال�ستعداد والطم�ح – اخلربة املهنية وال�سخ�سية التي من �ساأنها اأن جتعله 

من ذوي اخلربات اجلّمة، وعن�سرًا مهمًا لل�سركة، بل لل�سلطنة اأجمع. 

ق�ة نب�س القلب م�ؤ�سر على ال�سحة اجليدة، واملتانة هي �سمة قّيمة يف كل 
اأن�سطة  باأو�سح �س�رة يف  ويتجلى ذلك  بال�سركة،  االإنتاج  جانب من ج�انب 
والت�زيع  االإنتاج  لعملية  املنتظم  االإيقاع  حتدد  فالدائرة  العمليات.  دائرة 

برمتها، وحتافظ على ا�ستمرار عجلتها على الدوران. 

ويف ال�قت نف�سه؛ امل�اهب التي تبل�رت يف هذه الدائرة كان لها وقع ايجابي 
املتف�قة  اخلربات  اأك�سجني  و�سخ  ال�سركة،  اأنحاء  جميع  يف  املعايري  رفع  يف 
تت�قف  اأن  دون  احلياة  قيد  على  واإبقائها  باأكملها،  القيمة  الغاز  ل�سل�سلة 

عجلتها عن العمل.
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اإ�ســادة دولــيـة

للم�س�ؤولية االجتماعية

حتديات،  من  يرافقه  وما  العاملية  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  عن  بعيدًا 
العديد  على  ح�سلت  حيث  لل�سركة،  مذهاًل  عامًا  العام  هذا  كان  فقد 
االجتماعية،  امل�س�ؤولية  يف  البارز  لدورها  تكرميًا  الكبرية  اجل�ائز  من 
�سهر  حمل  فقد  االأخالقية،  التجارية  باملمار�سات  اللتزامها  وثمرة 
بجائزة  الفائزين  ر�سحت �سمن  قد  ال�سركة  باأن  �سارة  اأخبارًا  �سبتمرب 
العاملة  ال�سركات  تطمح  والغاز، حيث  النفط  مرم�قة يف جمال  عاملية 
يف هذا املجال اإلى الظفر بها، وهي جائزة اأف�سل م�ؤ�س�سة يف امل�س�ؤولية 

االجتماعية لعام 2016 �سمن ج�ائز »برتولي�م اإك�ن�مي�ست« العاملية. 

احل�س�ل على هذه اجلائزة مل يكن االأول على م�ست�ى ال�سركة فح�سب، 
- وهي جائزة ت�سعرنا بالفخر والر�سا، نظرًا اللتزام ال�سركة املت�ا�سل 
املرة  اأي�سًا  واإمنا هي  التحديات -  اال�ستثمار االجتماعي رغم كل  جتاه 

االأولى التي حت�سل فيها �سركة عمانية على هذا التكرمي.
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ويف هذا ال�ساأن اأ�سار حارب بن عبداهلل الكيتاين، 
الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�سال: »نحن �سعداء بهذا التكرمي الذي ي�ؤكد على 
اجله�د التي تبذلها ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي 
اإن�سائها،  منذ  االجتماعية  امل�س�ؤولية  يف  امل�سال 
جمال  اإلى  ال�سركة  ت�سيفها  التي  القيمة  ويج�سد 
الربامج  مختلف  وتط�ير  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
هذه  ت�ؤكد  »كما  واأ�ساف:  امل�ستدامة«،  واملبادرات 
التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  باإن�ساء  جه�دنا  على  اجلائزة 
والدور  امل�سال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�سركة 
ال�قت  يف  احتفاء  ه�  بل  به،  تق�م  الذي  االإيجابي 

املنا�سب بالذكرى االأولى لتد�سني امل�ؤ�س�سة«.
يف  كبري،  عاملي  حدث  وه�  التكرمي،  حفل  اأقيم 
لندن  مبدينة  والتجارية  امل�سرفية  االأعمال  قاعة 
يف اململكة املتحدة، بح�س�ر ممثلني عن العديد من 
الرائدة  العاملية  ال�سركات  و  والغاز  النفط  وزارات 

يف جمال الطاقة واملهتمني بها.
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يف  املرم�قة  العاملية  اجل�ائز  من  اإك�ن�مي�ست«  »برتولي�م  ج�ائز  تعد 
جمال النفط والغاز، حيث تطمح ال�سركات العاملة يف هذا املجال ح�ل 

العامل اإلى نيل اعرتاف هذه الهيئة باإجنازاتهم.
اأجل  من  بتفاٍن،  الطم�حة  روؤيتها  تنفذ  ال�سركة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 
لل�سركة  التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  خالل  من  ُعمان  يف  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
العمانية للغاز الطبيعي امل�سال. وقد �ساهمت امل�ؤ�س�سة التنم�ية يف العديد 
من جماالت التنمية االجتماعية بكافة اأنحاء ال�سلطنة، مع الرتكيز على 
العاملي  امل�ست�ى  ذو  ال�سركة  م�سنع  يقع  حيث  �س�ر،  والية  يف  املجتمع 

املك�ن من ثالث قاطرات.
مع العلم باأن مبادرات والية �س�ر تنفذ من خالل �سندوق املجتمع الذي 
ال�سركة  تدير  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  املحلية.  املبادرات  دعم  ي�ستهدف 
ال�سندوق ال�طني الذي ي�ساهم يف برامج التنمية االجتماعية على نطاق 
البالد؛ وكذلك ال�سندوق االحتياطي الذي يعمل  اأنحاء  وا�سع يف جميع 
مبثابة احتياطي لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركة و�سمان دوامها؛ 
للم�س�ؤولية  دائمة  مبادرات  تط�ير  على  ي�سرف  الذي  التميز  ومركز 

االجتماعية بال�سراكة وتبادل املعارف والتم�يل واال�ستثمارات.
اإك�ن�مي�ست« هي االأحدث يف قائمة اجل�ائز  اأن جائزة »برتولي�م  يذكر 
ب�سهر  فقبلها  االجتماعية،  للم�س�ؤولية  ال�سركة  برنامج  ح�سدها  التي 
ممار�سات  اأف�سل  ج�ائز  حفل  يف  جائزتني  على  ح�سلت  فقط  واحد 

جائزة  هما:  �سنغاف�رة؛  يف   2016 لعام  اآ�سيا  يف  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
اأف�سل املبادرات املجتمعية، وجائزة اأف�سل م�ؤ�س�سة يف تنمية املجتمع.

اإ�سادة دولية للم�س�ؤولية االجتماعية
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اأقيم احلدث حتت رعاية جمل�س اآ�سيا للروؤ�ساء التنفيذيني للت�س�يق وامل�ؤمتر 
ال�سركة  برزت  حيث  لل�سركات،  اآ�سيا  واحتاد  االجتماعية  للم�س�ؤولية  العاملي 
امل�س�ؤولية  يف  مبادراتها  وامتداد  بتن�ع  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية 

االجتماعية وت�جهاتها يف التنمية امل�ستدامة. واأ�ساد نظرائنا يف جمال النفط 
والغاز بامل�ؤ�س�سة التنم�ية لل�سركة كنم�ذج يحتذى به يف امل�س�ؤولية االجتماعية 
العمانية  لل�سركة  حقيقي  �سرف  بحق  اإنه  الهادي.  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف 

للغاز الطبيعي امل�سال.
من  التكرمي  هذا  على  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  ح�س�ل  اإن 
جهات مرم�قة مثل: »برتوليم اإك�ن�م�ست« وجمل�س اآ�سيا للروؤ�ساء التنفيذيني 
للت�س�يق دليل على اأن ال�سركة -وال�سلطنة عامة - ينظر اإليها على اأنها من�ذج 
الذي  والتقدم  االجتماعية،  امل�س�ؤولية  مبادرات  وتط�ير  تنمية  يف  به  يحتذى 
اأحرزه قطاع امل�س�ؤولية االجتماعية بال�سلطنة. فالتكرمي الدويل الذي ياأتي مع 

هذه اجل�ائز ي�سل �سداه وتاأثريه خارج ال�سركة.
اإن هذا االعرتاف الدويل يعك�س جه�د احلك�مة الر�سيدة وكل من يقف خلف 
ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال من �سركاء وم�ساهمني وغريهم ممن 
امل�ؤ�س�سة  واإن�ساء  االجتماعي  لال�ستثمار  برناجمها  روؤية  �سياغة  يف  �ساهم�ا 

التنم�ية.
من جانبه؛ قال ال�سيخ خالد بن عبداهلل امل�سن، الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة 
التنم�ية: )نحن فخ�رون جدًا بح�س�لنا على هذا التكرمي، وما ه� اإال دليل 
دعم  يف  امل�ساهمة  على  ال�سركة  داأبت  حيث  اإجنازاتنا،  �سجل  اإلى  ي�ساف 
خدمة  يف  املزيد  بذل  اإلى  يدفعنا  مما  الغالية،  ال�سلطنة  يف  التنمية  م�سرية 

ال�طن وا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل(.
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�صـــور وفعــالـيــات
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