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زمالئي الأعزاء، 

حتدث معايل الدكتور حممد بن حمد الرحمي - وزير النفط 

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  والغاز، 

والدور  النجاح  ق�شة  عن  لل�شركة  زيارته  خالل   - امل�شال 

احليوي الذي تلعبه ال�شركة يف التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها 

ال�شلطنة.

يف  التفاين  موا�شلة  بوجوب  معاليه  من  الإ�شادة  هذه  توحي 

العمل وبذل املزيد من اجلد والجتهاد يف كل ما نقوم به على 

كافة الأ�شعدة ويف جميع الأعمال بال�شركة. كذلك، ت�شري لنا 

حيث  اإلينا.  اأ�شندت  مهمة  كل  يف  العمل  اإتقان  �شرورة  على 

ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  من  جزءًا  ن�شكل  اأننا 

ال�شلطنة.

اإن ال�شركات الكربى ل تنظر اإىل ت�شنيع منتوجات ذات قيمة 

الذي  باملجتمع  الهتمام  اإىل  تطمح  بل  فح�شب،  للم�شتهلكني 

النا�س من خالل م�شاركتهم  واأهمية مالم�شة حياة  تعمل فيه 

يف الفوائد القت�شادية التي جتنيها هذه ال�شركات. وتعد جهود 

ال�شركة خري دليل على مكانتها املرموقة يف هذا املجال.

املحتويــــــات

2 اأخبار ال�سركة 

5 م�سدر موثوق للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل 

7 الإغالق املوؤقت للقاطرة )3( 

11 جتربة عمل: الإغالق املوؤقت للقاطرة )3( 

13 اآخر العنقود 

14 مغامرة البحث عن النمر العربي 

19 تكرمي املوظفني 

كلمة الرئي�س التنفيذي

وكركيزة مهمة يف العمل على احلفاظ وال�شتفادة من هذا املورد 

الوطني، ل ميكننا اإل الرتكيز على �شرورة البحث امل�شتمر عن 

اأ�شافية تعزز من م�شرية التنمية يف  م�شادر وطرق متنح قيمة 

من  ينبع  هذا  اإن  احلال،  وبطبيعة  العماين.  وال�شعب  ال�شلطنة 

عملنا املخل�س يف �شبيل موا�شلة جناحاتنا يف اعتمادية اأعمالنا 

العمالء  اإىل  امل�شال  الطبيعي  الغاز  منتج  اإي�شال  و  اإنتاج  يف 

القت�شاد  يف  ال�شركة  م�شاهمة  من  يزيد  املقابل-  يف  والذي- 

الوطني والتنمية ال�شاملة على املدى الطويل.

التي  امل�شافة  القيمة  ت�شل  اأن  اأمتنى   ،2013 عام  ن�شتهل  واإذ 

جنلبها لل�شلطنة وجميع املتعاملني مع ال�شركة يف �شدر اأولوياتنا. 

ون�شتهل العام اجلديد حتت �شعار » التوا�شل، و الثقة، و التقدير« 

والذي ي�شكل اأمرًا حموريًا يف حتقيق اأهدافنا ب�شكل فعال.

املوا�شيع  من  عددًا  الغنجة  جملة  من  الأخري  العدد  يحمل 

ال�شيقة، اأبرزها التقرير الدقيق عن مراحل ال�شيانة الكربى 

للقاطرة )3( والذي يحمل يف طياته موا�شلة الهتمام بعمليات 

ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال على اآفاق عالية.

اأمتنى لكم طيب القراءة.

حارب بن عبداهلل الكيتاين

الرئي�س التنفيذي

 ت�شدر الغنجة ف�شليًا عن ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال �س.م.م. الإ�شراف العام: نا�شر بن �شعيد الكندي. لالإ�شتف�شار، 

يرجى مرا�شلة: رئي�س الإت�شالت واإدارة الأزمات، ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال، �س.ب.: 560، م�شقط 116، �شلطنة عمان
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الطبيعي  الغاز  �شناعة  بتطور  للغاية  نفخر   « بقوله  ال�شلطنة  اقت�شاد 

امل�شال يف ال�شلطنة وم�شاهمتها احليوية. لكن علينا اأن ندرك اأن الغاز 

الغاز  ل�شناعة  كان  ما  فبدونكم  اآخر.  �شيء  الوظيفي  وعملكم  �شيء 

الطبيعي امل�شال اأن ترى النور يف ال�شلطنة؛ لذا نقدر العمل الذي تقومون 

به هنا ب�شكل بارز«.

الإدارات  بزيارة خمتلف  الأول  اليوم  قام يف  معاليه  اأن  بالذكر،  يجدر 

والأق�شام يف املكتب الرئي�شي، تبادل من خاللها احلديث مع املوظفني. 

مكتب  يف  املوظفني  مكاتب  اإىل  بزيارة  معاليه  قام  الثاين،  يوم  ويف 

ال�شركة بولية �شور، وجممع حي ال�شروق ال�شكني، و جممع ال�شركة يف 

قلهات، وغرفة التحكم.

الت�صويت للمجل�س البلدي

الذين  املوظفني  منح  مت  املوظفني،  جتاه  ال�شركة  �شيا�شة  من  كجزء 

يرغبون يف الت�شويت للمجل�س البلدي اإجازة ليوم واحد يف 22 دي�شمرب 

وذلك لإدلء اأ�شواتهم يف انتخابات املجل�س يف دورته الأوىل.

م�صابقة املخرتع ال�صغري

ال�شغري،  املخرتع  م�شابقة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  ال�شركة  د�شنت 

تد�شن  اأن  املقرر  من  والتي  امل�شابقة  هذه  بتمويل  ال�شركة  تقوم  حيث 

ن�شختها الأوىل يف العام القادم. حيث تهدف امل�شابقة اإىل تعزيز ثقافة 

املناف�شة بني طلبة املدار�س، وتنمية حب ال�شتطالع و ال�شتف�شار لديهم. 

الإبداعية  العلمية  احللول  عن  البحث  على  الطلبة  ت�شجيع  على  عالوة 

التي تتناول حتديًا يف املجالت الجتماعية والقت�شادية والبيئية.

معايل الدكتور  وزير النفط والغاز يف زيارة 

ر�صمية لل�صركة

والغاز  النفط  وزير   – الرحمي  حمد  بن  حممد  الدكتور  معايل  قام 

ورئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال – بزيارة 

ر�شمية ملقر ال�شركة الرئي�شي يف م�شقط و جممع قلهات بولية �شور. 

امل�شال حافزًا  الطبيعي  الغاز  وت�شدير  انتاج  ال�شركة يف  وتعد عمليات 

البناءة  وامل�شاهمة  بال�شلطنة،  الوطني  الدخل  م�شادر  لتنويع  حموريًا 

للم�شوؤولية  الطموح  ال�شركة  برنامج  خالل  من  الجتماعية  التنمية  يف 

الجتماعية.

يف  ال�شركة  مب�شاهمة  املوظفني  مع  حديثه  معر�س  يف  معاليه  واأ�شاد 

اأخبـــار ال�صـركــــة
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تتبع م�شابقة املخرتع ال�شغري منهج املناف�شة احلرة جلميع الطلبة من 

ال�شف الثامن اإىل احلادي ع�شر يف املدار�س احلكومية يف كافة اأنحاء 

�شيتم تقدمي ثالثة اخرتاعات موؤهلة من كل حمافظة  ال�شلطنة. حيث 

للدخول يف املناف�شة النهائية مب�شقط واملقرر اإقامتها يف اإبريل 2013م، 

باملراكز  للفائزين  الدعوة  وتوجه  املعر�س،  يف  جميعها  تعر�س  حيث 

الثالثة الأوىل على امل�شتوى النهائي ل�شتعرا�س اخرتاعاتهم يف احلفل 

اخلتامي.

اإ�شراف مركزية بع�شوية  وي�شرف على م�شابقة املخرتع ال�شغري جلنة 

للغاز  العمانية  ال�شركة  من  وممثل  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل 

الطبيعي امل�شال. يف حني ت�شم جلنة التقييم املركزية عددًا من اخلرباء 

الخت�شا�شني والأكادمييني بعدد من الهيئات واجلهات احلكومية. حيث 

تقوم اللجنة بتقييم الأعمال النهائية و حتديد املراكز الثالثة الأوىل بعد 

عر�شها يف املعر�س اخلتامي.

الكيتاين  عبداهلل  بن  حارب  اأ�شار  التفاقية،  على  التوقيع   وعقب 

جاللته  روؤية  من  »نقتب�س  بقوله   - لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س   -

لترتجم  املبادرة  تاأتي هذه  ال�شديدة، حيث  ونربا�س حكمته  احلكيمة، 

التعليمية  بالعملية  الهتمام  �شرورة  اإىل   - اهلل  جاللته-حفظه  دعوة 

اأثناء  وذلك  وتطويرها  وبراجمه  خططه  و  التعليم  �شيا�شية  ومراجعة 

تف�شله برعايته الكرمية يف افتتاح جمل�س عمان«.

قمة الغاز العربية

الثامنة،  العربية  الغاز  قمة  املا�شي  دي�شمرب  يف  ال�شلطنة  ا�شت�شافت 

بح�شور 200 وفد من 15 دولة خمتلفة ميثلون خمتلف قطاع الطاقة من 

جميع اأنحاء العامل.

اأك�شت�شينج  اإنرجي  �شركة  تنظيم  حتت  جاء  الذي   - املوؤمتر  وركز 

الربيطانية وبرعاية ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال بال�شرتاك 

مع عدد من ال�شركات - يف تناول بع�س املحاور املتعلقة بتزايد الهتمام 

الدويل بالغاز الطبيعي كاأحد م�شادر الطاقة املعتمدة يف تنمية العديد 

تلبية الطلب  من ال�شناعات لدى اقت�شاديات دول العامل، عالوة على 

املتزايد على الغاز الطبيعي كونه اأحد م�شادر الطاقة النظيفة. 

�شلط املوؤمتر ال�شوء على العديد من املحاور اأبرزها: التحديات والفر�س 

لتطوير احتياطات موارد الغاز الطبيعي يف ال�شرق الأو�شط ، واإمكانية 

والفر�س  التحديات  على  عالوة  ال�شبكة.  يف  والتكامل  الرتابط  حتقيق 

التي تواجه التنقيب و ا�شتخراج الغاز غري التقليدي يف ال�شرق الأو�شط، 

والتقنيات املتقدمة التي تتطلبها هذه العمليات.

وحول حديثه عن اأهمية هذه القمة، اأو�شح علي بن �شالح احل�شار – نائب 

الرئي�س التنفيذي للعالقات اخلارجية بال�شركة العمانية للغاز الطبيعي 

امل�شال- بقوله » ياأتي دعم ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال لهذه 

القمة نظرًا لتزايد الهتمام الدويل مبورد الغاز الطبيعي امل�شال. عالوة 

على ذلك، يتيح هذا املوؤمتر جلميع امل�شاركني تبادل املعلومات واخلربات 

القيمة مما �شيعزز من تنمية العمليات املتعلقة بالغاز«.
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نسبة التعمني - حتتل 

الشركة مكانة بني طليعة 

املؤسسات التي تسعى إلى 

استقطاب أفضل الكوادر 

العمانية واحلفاظ عليها، 

ويتقلد العمانيون اليوم 

معظم املناصب العليا في 

الشركة، ومن ذلك ستة 

عمانيني في مناصب الفريق 

اإلداري السبعة.

موظفاً - تخرجوا من دورات 
البي تك من مركز التعليم 
والتطوير بالشركة املعتمد 

من هيئة إيدكسل.

%89
 ماليني دوالر تقريباً - 

مت تخصيصها لبرامج 
تدريب املوظفني وتطوير 

قدراتهم للعام 2013.

5.85

 موظفاً مسجلني في 

 دراسات جامعية
مبنٍح من الشركة.

موظفاً منتسبني إلى 
دراسات تخصصية مبنح 

من الشركة.

مليون ريال - املبلغ 
املستثمر في 270 مشروعاً 
في جميع أنحاء السلطنة 

في السنوات العشر 
املاضية.

4412935

من صافي أرباح الشركة 
تخصص لبرامج اإلستثمار 

االجتماعي.

مت حتديث األرقام والبيانات 
في شهر ديسمبر 2012.

من اإلعتمادات السنوية 
لبرامج االستثمار 

االجتماعي تخصص 
لصندوق االحتياطي 
لضمان بقاء برامج 

االستثمار االجتماعي 
للشركة في املستقبل 

واستدامتها.

%1.5%35

www.omanlng.com
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خالل  ت�شاعف  قد  امل�شال  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  اأن  املراقبون  قّدر 

الطلب  هذا  يت�شاعف  اأن  يتوقعون  اأنهم  ذلك  من  والأهم  املا�شي.  العقد 

بحلول عام 2020م.

وا�شع  نطاق  على  ينت�شر  امل�شال  الطبيعي  بالغاز  الهتمام  اأ�شحى  لقد 

مدعومًا - على �شبيل املثال ل احل�شر- باحلاجة اإىل احلفاظ على البيئة 

اإىل  اأدت  التي  احلراري  الحتبا�س  لظاهرة  ال�شلبية  الآثار  من  واحلد 

حدوث نتائج بيئية �شلبية مثل: اجلفاف واحلرارة احلارقة يف بع�س اأنحاء 

العامل، ف�شاًل عن هطول الأمطار الغزيرة والفي�شانات يف مناطق اأخرى.

املتحدة  الوليات  يف  ال�شخري  الغاز  يف  املتوقعة  الطفرة  وتوحي 

الأمريكية اأنها �شت�شيف كميات اأخرى من الغاز الطبيعي املتاحة للعامل، 

التي  النووية؛  والطاقة  والنفط،  الفحم  عن  البدائل  بع�س  يقدم  مما 

تعر�شت اإىل النتقاد كثريًا.

الأكرث  امل�شادر  من  اأنها  ال�شلطنة  اأثبتت  الآن،  من  عقد  من  ولأكرث 

الأ�شواق  بتزويد  تقوم  حيث  امل�شال،  الطبيعي  للغاز  العامل  يف  موثوقية 

الرئي�شية يف اآ�شيا والدول املطلة على املحيط الهادئ - وحتديدًا اليابان 

وكوريا اجلنوبية - ونواحي من اأوروبا مبورد الغاز الطبيعي امل�شال.

�صلــطــنة عـمــان
م�صدر معتمد للغاز الطبيعي امل�صال يف العامل

 اأ�سفر ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي امل�سال بكونه وقوداً مف�ساًل عن دافعية كبرية لزيادة 

الإنتاج العاملي من اأجل تلبية الطلب املت�سارع النمو.

كتب: افيونغ هين�سو
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يعطيها  ما  وهو  م�شيق هرمز،  على  ا�شرتاتيجيًا  موقعًا  ال�شلطنة  حتتل 

�شهولة الو�شول اإىل اإحدى الطرق التجارية البحرية الأكرث اأهمية عامليًا، 

وي�شاهم الغاز الطبيعي امل�شال من ال�شلطنة يف الإمدادات العاملية، مما 

لهذا  املنتجة  الدول  الذي يجعلها يف م�شاف  الأمر  يتيح طاقة نظيفة، 

املورد احليوي مثل: قطر و نيجرييا واأ�شرتاليا وماليزيا واإندوني�شيا.  

�شركتا ت�شنيع الغاز الطبيعي امل�شال يف ال�شلطنة: ال�شركة العمانية للغاز 

الطبيعي امل�شال وقلهات للغاز الطبيعي امل�شال، تبلغ طاقتهما الإنتاجية 

ع�شرة اأطنان مرتي �شنويًا من الغاز الطبيعي امل�شال.

يذكر اأن ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال تاأ�ش�شت مبوجب مر�شوم 

2000م بعد بناء  1994م، وبداأت عملياتها يف عام  �شلطاين يف فرباير 

القاطرة الأوىل لل�شركة. و�شرعان ما اأ�شيفت قاطرة ثانية لهذا امل�شنع، 

مقرها يف قلهات بولية �شور.

النجاح الكبري الذي حققه م�شنع ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال 

ذو القاطرتني، �شرعان ما دفع بحكومة ال�شلطنة اإىل اإن�شاء قاطرة ثالثة 

العمانية  ال�شركة  امل�شال - ت�شغلها  للغاز الطبيعي  متلكها �شركة قلهات 

لغاز الطبيعي امل�شال - لال�شتفادة من ت�شافر اجلهود من موقع الإنتاج 

ومورد الغاز وامل�شاهمني.

اأتاح هذان امل�شنعان معًا، اإنتاج اإمدادات موثوق بها من الغاز الطبيعي 

امل�شال من ال�شلطنة اإىل العامل، مما اأ�شاف كميات من الغاز الطبيعي 

الوقت  ويف  لالأر�س،  الطبيعية  البيئة  على  للحفاظ  الالزمة  امل�شال 

م�شدر  هو  امل�شال  الطبيعي  الغاز  الدول.  اقت�شاديات  من  عزز  نف�شه 

يف  الإنتاج  لزيادة  والطاقة  الكهرباء  توليد  يف  وي�شتهلك  للطاقة  قّيم  

الآن  يتزايد  كما  املنازل.  يف  والطهي  التدفئة  ولأغرا�س  ال�شناعات، 

ا�شتهالك الغاز الطبيعي يف جمال النقل، ويتوقع اأن ينمو ا�شتعماله يف 

هذا القطاع.

الثاين  عامها  عباب  متخر  امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة 

ع�شر من العمليات، وقد حظيت ب�شمعة طيبة بو�شفها م�شاهمًا رئي�شًا 

يف اقت�شاد ال�شلطنة وحافزًا فّعاًل مل�شرية التنمية يف تنويع القت�شاد. 

الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  ت�شتثمر  خا�شة  �شركة  اأكرب  هي  وال�شركة 

لل�شركات من خالل برناجمها الطموح لال�شتثمار الجتماعي.

عددًا  على  امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  ح�شدت  لقدت 

املبادرة  لدعمها  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  من  التقدير  �شهادات  من 

ال�شديقة للبيئة. كما اأن نظرتها ال�شت�شرافية للتدريب اأهّلت موظفيها 

– الذين ي�شكلون العمانيون 89% منهم– لتويل اأدوار تكتنفها التحديات 

ال�شامل  برناجمها  يعمل  حني  يف  امل�شال،  الطبيعي  الغاز  �شناعة  يف 

للم�شوؤولية الجتماعية لل�شركات وفق اأهداف حمددة و غايات وا�شحة.

منذ   الجنازات  من  عددًا  امل�شال  الطبيعي  للغاز  قلهات  حققت  كذلك 

تاأ�شي�شها، مبا يف ذلك النتهاء من بناء م�شنعها قبل املوعد املحدد بـ 

34 �شهرًا ، واأقل بكثري عن امليزانية املخ�ش�شة للم�شروع، و�شجلت اأعلى 

ن�شبة تعمني )توظيف العمانيني( يف جمال الإن�شاءات.

يف  ال�شناعة  اإجنازات  لتجاوز  �شعيهما  يف  ال�شركتني  كلتا  ا�شتمرت 

للغاز  قلهات  �شركة  حققت  فموؤخرًا  والبيئة.  وال�شالمة  ال�شحة  جمال 

مليون   20 مدة  بالعمل  عامليًا  �شجاًل  املثال  �شبيل  على  امل�شال  الطبيعي 

بناء قاطرتها، يف حني  للوقت خالل  اإ�شابات م�شيعة  �شاعة عمل دون 

حققت ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال 5 ماليني �شاعة عمل دون 

اإ�شابة م�شيعة للوقت.

يف  الغاز  احتياطات  من  ال�شتفادة  على  ال�شلطنة  حكومة  تركيز  مع 

البالد، وت�شخري م�شاهمتها بفعالية يف التنمية الوطنية، فاإن الإمدادات 

اأداء  يف  �شت�شتمر  ال�شلطنة  من  امل�شال  الطبيعي  الغاز  من  بها  املوثوقة 

دورها بدعم القت�شاد الوطني.
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جنوب  مبحافظة  ال�شاحلية  �شور  مدينة  اأفق   يف  ال�شم�س  بزوغ  مع 

ال�شرقية، احت�شد نحو 400 �شخ�س يف  موقع  القاطرة )3( يف جممع 

م�شنع ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال.

اأطلق على القاطرة)3( هذا ال�شم بح�شب ترتيبها يف ت�شغيل القاطرات 

لت�شديره  امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  تديرها  التي  الثالث 

املحيط  على  املطلة  والدول  اآ�شيا  اأ�شا�شية يف  ب�شفة  وذلك  للم�شرتين، 

الهادئ، وذلك ل�شتهالكه يف ال�شناعات وتدفئة املنازل والطبخ.

اإيرادات  يف  م�شاهم  اأكرب  امل�شال  الطبيعي  بالغاز  ال�شلطنة  جتارة  تعد 

عام  يف  املثال؛  �شبيل  على  للتنمية.  مهمًا  وحمفزًا  النفط،  بعد  البالد 

من  امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  اإيرادات  كانت  2011م 

ت�شدير هذا الغاز جتاوزت 3,9 مليار دولر حوايل )1,5 مليار ريال(. 

ازداد  الأجل،  طويلة  ال�شركة  واتفاقات  النفط  اأ�شعار  بارتفاع  مدعومًا 

هذا الرقم بن�شبة )25%( عن ايرادات عام 2010م، مما اأتاح م�شاهمة 

اأكرب يف القت�شاد العماين.

مالب�س  ويرتدون  ال�شخ�شية  الوقاية  معدات  يحملون  الذين  الرجال 

�شفراء   - الألوان  ذات  والقم�شان  الكاكي  �شراويل  الألوان:  خمتلفة 

والقفازات  ال�شوداء  والأحذية  فاحتة،  وبنية  وزرقاء  فاحتة  وبرتقالية 

يف  مهمتهم  تتمثل   - الأذنني  وواقيات  والقبعات  ال�شالمة  ونظارات 

احلفاظ على نظام معقد من الآلت امل�شتعملة يف �شناعة الغاز الطبيعي 

وخطوط  وامل�شخات  ال�شغط  واأجهزة  لت  واملبدِّ كالأعمدة  امل�شال 

اأو  �شبطها،  ويعاد  تّبدل  التي  واملعدات  القطع  من  وغريها  الأنابيب 

الغاز  قاطرات  يف  العمل  اإيقاف  ب�شيطة،  بعبارات  وت�شان.  تفح�س 

جودة  ل�شمان  لالآلت  الدورية  ال�شيانة  من  جزء  هو  امل�شال  الطبيعي 

اأدائها مثل كثري من الفحو�شات املجدولة على حمرك ال�شيارة.

الثالثة  القاطرة  اإيقاف  اأن�شطة  م�شرف   - الزدجايل  عمران  اأو�شح 

نحو  »هناك  ع�شر-   اخلم�شة  امل�شرفني  لبقية  العام  واملوجه  لل�شيانة، 

750 �شخ�شًا يعملون يف مناوبات بالليل والنهار. ي�شمل هذا املتعاقدين 

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  وموظفي  اأخرى  �شركات  من  والفنيني 

امل�شال. هناك 400 �شخ�س خالل مناوبة النهار  و350  �شخ�شًا خالل 

مناوبة الليل«.

اأول عملية اإيقاف موؤقت رئي�صية

للقاطرة الثالثة بهدف ال�صيانة
بقلم: ايفيونغ هين�شو
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يعمل الزدجايل يف اأحد املباين غري الثابتة التي و�شعت على بعد حوايل 

لتكون  املباين  اأن�شت هذه  وقد  القاطرة )3(.  موقع  ياردة من  ع�شرين 

مكاتب موؤقتة ل�شتعمالها يف عملية الإيقاف.

لنقل  متقطعة  ي�شتعمله خخ�شة  الذي  الال�شلكي  الت�شال  ي�شدر جهاز 

الطلبات واملالحظات والتعليمات بني العاملني يف  عملية الإيقاف.

ت�شغيلها يف  للقاطرة )3( بعد  اإيقاف رئي�شي  اأول  الواقع هو  »هذا يف 

اإيقاف  لعملية  بالفعل  1و2  القاطرتان  خ�شعت  حيث  2006م،  عام 

الرئي�شية  الأن�شطة  القاطرة )3(بع�س  اإيقاف  رئي�شية. وت�شمل عملية 

ينفذ  رئي�شي  –ن�شاط  املجفف  �شطح  وتغيري  الأعمدة،  تفتي�س  مثل: 

كل خم�س �شنوات- وتفتي�س اإطاري ينفذ كل �شت اأو �شبع �شنوات، مبا 

الدوار.  والتوربينات واجلهاز  اأجزاء الحرتاق،  تبديل جميع  يف ذلك 

وجميع املهام تعترب يف غاية الأهمية«.

لت مياه البحر للتربيد،  »بالإ�شافة اإىل ذلك لدينا اأكرث من 25 من مبدِّ

يتعنّي فتحها وتفتي�شها، ف�شاًل عن تنظيفها« ... توقف فرتة وجيزة، ثم 

اأ�شاف بوقار ينم عن التزام: »اإن �شالمة جميع الرجال اأمر بالغ الأهمية 

لنجاح هذه العملية«.

اإن هذا التفاين الوا�شح من املوظفني امل�شاركني يف عملية الإيقاف ينبع 

جزء منه من فخرهم بالعمل يف �شركة تتمتع ب�شمعة طيبة يف م�شاهمتها 

احليوية يف م�شرية التنمية بال�شلطنة والقت�شاد الوطني.

كما ت�شتهر ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال برتكيزها على تنفيذ 

الربنامج  �شهد  وفق خطط مدرو�شة.  وتطوير ملوظفيها  تدريب  برنامج 

ا�شتثمار اأكرث من 22 مليون دولر )اأو اأكرث من 8 ماليني ريال( يف ن�شف 

العقد املا�شي فقط.

تلقى عمران الزدجايل مثل كثري من زمالئه امل�شاركني يف عملية اإيقاف 

القاطرة )3(  عددًا من دورات التدريب التي اأهلته لدوره يف التمرين 

احلايل. على وجه الدقة، بداأ تدريبه منذ اليوم الذي التحق به بال�شركة 

العمانية للغاز الطبيعي امل�شال قبل نحو خم�شة ع�شر عامًا.

تلقوا  الذين  املوظفني  من  اجلديدة  الدفعة  من  واحدًا  »كنت  اأ�شاف: 

تعلمنا  حيث  مب�شقط،  للتدريب  الوطني  املعهد  يف  الأ�شا�شي  التدريب 

ملمار�شة  عمان  نفط  تنمية  �شركة  اإىل  انتقلنا  ثم  النظرية،  اجلوانب 

اجلوانب العملية للتدريب، ثم على مر ال�شنني، ح�شر دورات تدريبية، 

وح�شل على خربة خالل اأن�شطة التدريب على راأ�س العمل مثل النتداب 

وعمليات  برو�شيا  �شخالني  يف  امل�شال  الطبيعي  الغاز  م�شروع  يف  للعمل 

الإيقاف ال�شابقة.

متطلبات العمل

اإ�شراف  يتطلب  الذي  ونطاقها،  الت�شغيل  اإيقاف  عملية  حجم  اأن  بيد 

م�شتمر على مدار ال�شاعة على عدد كبري غري معتاد من العمال  يعملون 

على تنفيذ اأن�شطة خمتلفة يف وقت واحد يف نقاط متعددة من القاطرة، 

حدود  ي�شع  اأن  الأحيان  بع�س  يف  وميكن  اخلا�شة،  بتحدياته  ياأتي 

ا�شتعداد املرء على املحك.

اإدارة  نحو  تنحو  الإيقاف  عملية  مطالب  بع�س  اأن  الطبيعي  فمن  لذا 

النا�س والعمل الذي يقومون بتنفيذه.

ًل حراريًا.  اأنيط ب�شلطان الرا�شدي يف هذا التمرين تفتي�س نحو 18 مبدِّ

واإدارة  العمل،  اإدارة  من  »تاأتي  له  الرئي�شية  الختبار  نقاط  اأن  ويرى 

اخلدمات  وتوفر  الزمني،  باجلدول  واللتزام  العمل،  وجمال  الأفراد، 

اللوج�شتية واملواد، و�شمان اللتزام بقواعد واأنظمة ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة، ونظام ت�شاريح العمل الذي ير�شد الإجراءات على املوقع«.
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»العمل مع جمموعات من النا�س، من �شركات متعاقدة خمتلفة، لديهم 

يتطلب  اأن  املوقع، ميكن  الأعمال على  التعامل مع  طرقهم اخلا�شة يف 

الهند�شة، ويف جمال  اأ�شخا�س يف جمال  مع  تتعامل  اأنت  كثريًا.  جهدًا 

ال�شقالت، ومع العمال وامل�شاعدين، ويتعنّي عليك احلفاظ على معايري 

ر�شمية؛  بنربة  ذلك  الرا�شدي  قال  هوؤلء«  جلميع  واجلودة  ال�شالمة 

ال�شاخنة  »الأعمال  ذلك  يف  مبا  الأعمال  من  �شل�شلة  يقود  اأنه  ويذكر 

وفح�س الحرتاق« على من�شة. منذ التحاقه بال�شركة يف عام 1997م، 

امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  م�شنع  جممع  الرا�شدي  �شهد 

يرتفع ببطء من اأر�س تكاد تكون قاحلة لت�شبح جزءًا رئي�شيًا من قطاع 

اأّثر  وقد  الدولرات.  من  مليارات  بعدة  ا�شتثماراتها  تقدر  الن�شاءات، 

موقع ال�شركة يف �شور التي كانت يومًا عبارة عن مناظر طبيعية ب�شيطة 

يف  الرئي�شية  التجارية  املراكز  اأحد  اإىل  بتحويلها  واجلبال  القرى  من 

ال�شلطنة التي حتت�شن امل�شاريع ال�شناعية.

عالوة على عمل ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال الرئي�شي املتمثل 

يف ت�شدير هذا الغاز لك�شب الإيرادات التي تدعم القت�شاد العماين، 

فاإنها ت�شارك يف تطوير عدة م�شاريع لتعزيز رفاه املجتمع يف �شور.

من بني هذه امل�شاريع م�شت�شفى �شور العام، الذي جاء يف اإطار مبادرة 

ال�شركة  و�شجعت  الجتماعي.  ال�شتثمار  جمال  يف  الرائدة  ال�شركة 

ال�شركة  ا�شتعداد  اأطار  يف  وذلك  دولر،  مليون   48 بلغ  بتمويل  اإن�شاءه 

لنطالق عمليات القاطرة)1(.

واليوم يوفر م�شت�شفى �شور، كما ُيطلق عليه باعتزاز، الرعاية ال�شحية 

بجودة عالية حلوايل 200 األف �شخ�س من الوليات اخلم�س التي ت�شكل 

حمافظة جنوب ال�شرقية.

اإجراءات ال�صالمة ال�صارمة

لعل اأكرب حتٍد لنجاح عملية الإيقاف هو احليلولة دون �شقوط �شحايا، 

اأع�شاء  جميع  قبل  من  الالزمة  العناية  تتخذ  مل  اإذا  هذا  يحدث  وقد 

هذه  املوقع.  يف  جتري  التي  الأن�شطة  من  اأي  يف  امل�شارك  الفريق 

الحتمالت ميكن اأن تكون حقيقية، ت�شّور اأن هناك 400 �شخ�س يعملون 

اآلت  من  ال�شخمة  التجمعات  من  خمتلفة  ارتفاعات  على  احلرارة  يف 

 50 بنحو  امل�شاركني  الليل، ينخف�س عدد  القاطرة )3( )خالل مناوبة 

م�شاركًا لي�شل اإىل 350 م�شاركًا(، حيث يجرى بع�س عمليات التفكيك 

ورفع خمتلف الأجهزة ال�شناعية الثقيلة، واأعمال اللحام، وال�شقالت، 

وحركة املركبات لنقل الأفراد واملواد الالزمة لهذه العملية.

وال�شالمة  ال�شحة  من�شق   - احلارثي  �شيف  يقول  ال�شدد،  هذا  يف  و 

هذا  يف  العاملني  من  الكبري  العدد  »يزيد  الإيقاف-  عملية  يف  والبيئة 

الإيقاف من احتمال وقوع اأعمال غري اآمنة، ويجب اأن نر�شد عن كثب 

نوؤكد  �شيء  هي  ال�شالمة  ال�شالمة.  قواعد  وفق  تتم  الأن�شطة  جميع  اأن 

عليه با�شتمرار، ون�شعى ل�شمان اأن يظل اجلميع واعيًا بذلك اأثناء عملية 

الإيقاف. ون�شجل جميع الدرو�س امل�شتفادة من احلوادث التي كادت اأن 

تقع«.

لهذا ال�شبب، فاإن اجتماعات ال�شالمة العادية هي جزء من خطة عمل 

مف�شلة، حيث ت�شتعر�س الأن�شطة اليومية لعملية الإيقاف لأجل احلفاظ 

على الوعي باأهمية ال�شالمة.

يعقد الجتماع الأول يف ال�شاعة )6:45( �شباحًا، حيث تناق�س باإيجاز 

جل�شة  تعقد  ثم  ال�شالمة.  على  ال�شوء  خاللها  وي�شلط  الليل،  مناوبة 

يجتمع  عندما  وذلك  �شباحًا،   11 ال�شاعة  يف  �شاعات  اأربع  بعد  اأخرى 

يف  وامل�شاركة  املتعاقدة  ال�شركات  جميع  من  وال�شالمة  ال�شحة  ممثلو 

عملية الإيقاف ملناق�شة النتائج والتحديات واحللول، وكذلك لر�شم خطة 
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للت�شدي بفعالية جلميع ق�شايا ال�شالمة التي اأثريت. كما تعقد مناق�شة 

املحرز يف  التقدم  م�شتوى  من  للتحقق  م�شاًء،   6:45 ال�شاعة  نهائية يف 

القرارات ال�شابقة.

الذي  العمل،  ت�شاريح  نظام  يعمل  الثالثة،  الجتماعات  جانب  اإىل 

ي�شدر توجيهات لكل نوع من العمل، �شامنًا قويًا لل�شالمة اأثناء عملية 

الإيقاف. فكل ت�شريح يحدد نوع العمل، وجماله واملعدات التي ت�شتعمل 

فيه والحتياطات التي يجب اتخاذها.

اأو  حوادث  اأية  وقوع  حال  »يف  قائاًل  حديثة  احلارثي  �شيف  �شل  ويوا 

لإجراء  املطلوبة  الوثائق  اإحدى  يكون  العمل  ت�شريح  فاإن  وقوعها،  كاد 

حتقيق، ملعرفة ما حدث من خطاأ«.

مع انق�شاء �شحابة اليوم، يتقدم العمل بنف�س الزخم والعناية واحلذر 

الذي بداأ به. ويبدو اأن احلرارة التي جتاوزت 35ْم مل تبطء من وترية 

العمل، كما اأنها مل توهن من التزام العمال.

بعد مناوبة ت�شتمر 12 �شاعة، يتجمع عمال اآخرون يف املوقع، م�شتعدون 

ملوا�شلة تنفيذ املهمة.

يّذكر اللتزام باملوثوقية التي اأ�شبحت ال�شمة املميزة لعمليات ال�شركة 

العمانية للغاز الطبيعي امل�شال  للقاطرات الثالث بامل�شنع، فقد �شاهمت 

يف ت�شدير اأكرث من األف �شحنة يف العقد الأول من العمليات. مع اإنفاق 

اأكرث من 35 مليون ريال على م�شاريع ال�شتثمار الجتماعي يف �شنواتها 

الع�شر الأوىل، فقد اأ�شافت ال�شركة اأكرث من 1400 وظيفة اإىل اقت�شاد 

ال�شلطنة من خالل العمل مع ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س.

على  ال�شلطنة  م�شاعي  ا�شتمرار  �شت�شمن  اأنها  ذلك،  من  الأهم  ولعل 

املدى الطويل لت�شخري الطاقة النظيفة لالأجيال القادمة بالبالد وغريها 

من اأنحاء من العامل لال�شتمتاع بها.
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بال�شركة  املحيجري  جا�سم  التحق 

امل�شال يف  الطبيعي  للغاز  العمانية 

اأكتوبر 2005م بكونه رئي�س فــنيي 

الكهرباء يف دائرة ال�شيانة.

جتربتك  ت�سف  كيف  اإجماًل؛   n

خالل عملية اإيقاف القاطرة)3(؟

هذه هي املرة الثانية التي اأ�شارك 

اإيقاف رئي�شية. يف  فيها يف عملية 

ميّثل  الإيقاف  هذا  وكان  الكهربائي.  الفريق  رئي�س  كنت  العملية  هذه 

الإيقاف  يل حتديًا جيدًا، وحت�شنت معرفتي عّما كانت عليه يف عملية 

ال�شابقة. ب�شكل عام، وكما هو متوقع، كان هناك حتديات كثرية خالل 

العمل  بروح   التحلي  خالل  من  جميعًا  حلها  مت  ولكن  الإيقاف،  عملية 

اجلماعي.

n ما هي املهارات التي ترى اأنك طورتها نتيجة م�ساركتك يف عملية 

الإيقاف؟.

ت�شمل املهارات التي طورتها: ح�شن الإعداد والتخطيط، وتنظيم املهام 

اإدارة  ومهارات  فريق  قيادة  مهارات  وكذلك  الإيقاف.  عملية  لتنفيذ 

الوقت. كما ح�شنت اأي�شًا من مهارات اإجناز العمل.

n من خالل جتربتك؛ ما اأكرث التحديات التي واجهتك يف اجلوانب 

العملية؟.

الطويلة  الإيقاف  فرتة  يل  بالن�شبة  للعملية  حتديًا  اجلوانب  اأكرث  كان 

وتخطيط قائمة الأعمال. كما تعني علّي القيام ببع�س اأعمال املتابعة مع 

خمتلف الإدارات لتلبية عدة حاجات مثل: النقل واملواد.

n اإذا اأتيحت لك الفر�سة لتغيري اأي �سيء يف تنفيذ عملية الإيقاف 

ماذا �سيكون؟.

اأود اأن اأ�شارك يف مرحلة اإعداد عملية الإيقاف والإ�شراف على منطقة 

العمل.

n كيف طبقت معرفتك ب�سيا�سات وممار�سات ال�سالمة يف ال�سركة من 

خالل دورك يف عملية الإيقاف؟.

طبقتها من خالل عقد لقاءات ال�شالمة التنويرية قبل بدء العمل، واتباع 

والإبالغ عن  ال�شالمة  وتنفيذ جولت  يوميًا.  للعمل  ت�شريح  احتياطات 

الت�شرفات التي ل تتفق وقواعد ال�شالمة.

امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  يف  النا�سري  �سعيد  يعمل 

فني  من�شب  يف  والتخزين  التحميل  ق�شم  يف  اأ�شهر،  وثالثة  �شنة  منذ 

ميكانيكي.

ت�سف  كيف  عام؛  ب�سكل   n

اإيقاف  عملية  خالل  جتربتك 

القاطرة )3(؟.

التي  الأوىل  املرة  هذه  كانت 

اإيقاف  عملية  يف  فيها  اأ�شارك 

يف  معنيًا  كنت  لذلك  رئي�شية، 

املت�شلة  الأن�شطة  بتنظيم  الغالب 

بعملية الإيقاف.

عملية  يف  م�ساركتك  نتيجة  طورتها  اأنك  تعتقد  التي  املهارات  ما   n

الإيقاف؟.

والعالقات  والت�شال  اجلماعي  العمل  هي:  طورتها  التي  املهارات 

ال�شخ�شية وتبادل املعلومات واملعرفة.

n من خالل جتربتك؛ ما اأكرث التحديات التي واجهتك يف اجلوانب 

العملية؟.

اجلانب الأكرث حتديًا هو العمل يف فريق من خمتلف اجلن�شيات والثقافات.

n كيف طبقت معرفتك ب�سيا�سات وممار�سات ال�سالمة يف ال�سركة من 

خالل دورك يف عملية الإيقاف؟.

وعقد  تطبيقها  مت  والحتياطات  الرتاخي�س  جميع  اأن  من  تاأكدت  لقد 

اللقاء التنويري كل يوم قبل تنفيذ اأي عمل.

جتربة عمل
يف عملية اإيقاف القاطرة )3( لل�صيانة

 اأربعة موظفني: جا�شم املحيجري، و�شعيد النا�شري، ويحيى الهاجري، و�شالح املجيني �شاركوا يف اإيقاف

 القاطرة-3 حتدثوا مع الغنجة عن جتاربهم وم�شاركتهم يف املهمة:
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ان�شم يحيى الهاجري اإىل ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال قبل 

ما يقرب من �شبع �شنوات. ويعمل يف ق�شم اخلدمات الفنية.

جتربتك  ت�سف  كيف  اإجماًل؛   n

خالل عملية اإيقاف القاطرة)3(؟.

فرتة الإيقاف هو وقت العمل �شمن 

فريق واحد، والتحدي الرئي�شي هو 

حمدد.  زمن  يف  املهام  تنجز  اأن 

فر�شة  القاطرة)3(  اإيقاف  وكان 

واحد،  فريق  �شمن  للعمل  جيدة 

وتعلمت  عمومًا.  والفريق  نف�شه  املرء  على  املهام  �شغط  اإدارة  وكذلك 

مدة  غ�شون  يف  حللها  والتخطط  متوقعة،  غري  م�شاكل  مع  التعامل 

ق�شرية.

يف  م�ساركتك  نتيجة  طورتها  قد  اأنك  ترى  التي  املهارات  هي  ما   n

عملية الإيقاف؟.

اإيقاف  عملية  يف  امل�شاركة  خالل  من  تعلمتها  التي  الرئي�شية  املهارة 

القاطرة-3 هي التعامل مع ما هو غري متوقع. كنا على ا�شتعداد لتبداأ 

القاطرة باإنتاج الغاز الطبيعي امل�شال، لكن فجاأة تعنّي علينا التعامل مع 

م�شكلة غري متوقعة. فت�شكل فريق كنت واحدًا منه. واأ�شند اإلينا اإ�شالح 

امل�شكلة ومتكنا من اإجناز هذه املهمة.

n من خالل جتربتك؛ ما اأبرز التحديات التي واجهتك يف اجلوانب 

العملية؟.

بكوين اأمثل دائرتي )دائرة اخلدمات الفنية( يف عملية الإيقاف، يتعنّي 

علي اأن اأعمل يف النهار، لكن ا�شطرت فجاأة اإىل تغيري نظام عملي اإىل 

اجلديد.كنت  الزمني  التخطيط  جدول  مع  ان�شجامًا  امل�شائية،  الفرتة 

ا�شتغرق  الليل.  مناوبة  اإىل  اأذهب  ثم  فقط،  �شاعات  اأربع  حوايل  اأنام 

التكّيف مع الو�شع بع�س الوقت.

هناك حتد اآخر خالل عملية الإيقاف وهو العثور على مواقع منخف�شة 

ثم  املواقع  هذه  حددنا  املطاف  نهاية  ويف  الزائدة.  املياه  لت�شريف 

فتحناها، ومتكنا من ت�شريف املياه.

n كيف طبقت معرفتك ب�سيا�سة وممار�سات ال�سالمة يف ال�سركة من 

خالل دورك يف عملية الإيقاف؟.

خالل عملية الإيقاف تاأكدت من اأنني اأطبق قواعد ال�شالمة املعمول بها 

يف ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال، وركزت حتديدًا على القواعد 

الثتني ع�شرة املنقذة للحياة ملنع وقوع احلوادث واخل�شائر يف الأرواح، 

اأن  اأي�شًا عدة جولت لل�شالمة ل�شمان  اأو لزمالئي. واأجريت  �شواء يل 

املتعاقدة  وال�شركات  امل�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  موظفي  

معها يطبقون قواعد ال�شالمة.

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  يف  يعمل  الذي  املجيني  �سالح  اأكمل 

امل�شال منذ 15 �شنة، حيث يعمل يف ق�شم ال�شيانة الرئي�شية.

جتربتك  ت�سف  كيف  اإجماًل؛   n

خالل عملية اإيقاف القاطرة )3( 

؟.

كان التفتي�س الرئي�شي للقاطرة)3 

( فر�شة مفيدة جدًا يل، لأنه اأثرى 

اأول  هي  هذه  العملية.  جتربتي 

عملية اإيقاف رئي�شية اأ�شارك فيها 

اجلديد  من�شبي  تقلدت  اأن  منذ 

خمططًا لأعمال ال�شيانة الرئي�شية. ينطوي هذا الدور على رعاية كافة 

اأعمال التخطيط لعملية اليقاف والإ�شالحات الرئي�شية.

املراحل  اإعداد  خالل  واجهناها  التي  العديدة  التحديات  يل  اأتاحت 

يف  الثقة  من  املزيد  واكت�شاب  جديدة  اأ�شياء  لتعلم  الفر�شة  وتنفيذها 

العمل.

n ما املهارات التي  طورتها نتيجة م�ساركتك يف عملية الإيقاف؟.

من املوؤكد كان لها اأثر اإيجابي على مهاراتي يف جمال التخطيط لكوين 

�شاركت يف ر�شد وتتبع التقدم املحرز يف تنفيذ عملية الإيقاف.

n من خالل جتربتك؛ ما اأكرث التحديات التي واجهتك يف اجلوانب 

العملية؟.

من وجهة نظري، كان التحدي الرئي�شي يف عملية الإيقاف هو النق�س 

يف القوى العاملة، ولكن متكنا من تنظيم هذا الأمر.

n اإذا اأتيحت لك الفر�سة لتغيري اأي �سيء يف تنفيذ عملية الإيقاف 

ماذا �سيكون؟

زيادة القوى العاملة يف جميع الأق�شام، وذلك لتجنب اأي تكرار للعمل، 

وللحد من اإمكان حدوث اأية ق�شايا متعلقة بال�شحة وال�شالمة والبيئة.

n كيف طبقت معرفتك ب�سيا�سات وممار�سات ال�سالمة يف ال�سركة من 

خالل دورك يف عملية الإيقاف؟.

ح�شب  الإيقاف  عملية  يف  والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  خطة  تنفيذ  مت 

لالأن�شطة  العمل  خماطر  وحتليل  ال�شاأن،  هذا  يف  املتبعة  الإجراءات 

اأهدف ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف عملية الإيقاف،  احلرجة لتحقيق 

كما اأقمنا فعالية ملكافاأة وت�شجيع امل�شاركني يف العملية الذين كانت لهم 

م�شاركة فعالة يف اللتزام بقواعد ال�شحة وال�شالمة والبيئة.
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اآخر العنقود

تقع حمافظة ظفار يف اجلزء اجلنوبي من �سلطنة عمان، وت�ستهر باأنها موطن للعديد من الأحياء الربية النادرة. وتاأتي هذه ال�سور- 

التي يقدمها مكتب حفظ البيئة يف �سلطنة عمان – لتظهر جمال النمر العربي، وهي �ساللة ت�سارع للبقاء، حيث يعتقد اأن اأعدادها

يف الربية ميكن ح�سبانها باأ�سابع اليد.
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البحث عن 

     النمر العربي
مغامرة يف ظفار، اأر�س مليئة باحلياة الربية اأكرث مما تراه العني

 اأنا اأحب ال�شفر وا�شتك�شاف اأماكن جديدة، وعندما تعرف اأن رحلتك لها 

هدف، واأن وجودك هناك ي�شهم يف املعرفة والعلم، )وهذا هو الأف�شل 

عمومًا(، تزداد �شدة الإثارة لدرجة اأنها ت�شل اإىل م�شتوى يكاد ل ي�شدق. 

من  ون�شف  �شاعة  بعد  جدًا:  بعيدًا  املغامرة  علّي  يتعني  ل  املرة  هذه 

�شعودي منت الطائرة يف م�شقط، كنت اأحّلق مع زمالئي فوق رقعة من 

من  مقطع  كاأنها  اجلو  من  تبدو  التي  )الأودية(  اجلافة  الأنهار  قيعان 

الدماغ الب�شري.

هذه الندوب هي موؤ�شر وا�شح -بالرغم من اأن هذه املناظر الطبيعية 

جافة- اإل اأنها تتعر�س اإىل التخديد بانتظام، بفعل عنا�شر ل ميكن 

وقفها كالرياح واحلرارة التي تك�شر ال�شخور واأ�شعة ال�شم�س، طبعًا 

وهو  اخلريف،  مو�شم  يف  �شيف  كل  تاأتي  التي  املياه  اإىل  بالإ�شافة 

الأر�س  هذه  يف  كبرية  نوعية  نقلة  يحدث  املو�شمي  للطق�س  نظام 

حا�شرة  �شاللة،  يف  الهبوط  و�شك  على  اأنا  ال�شيف.  اأ�شهر  خالل 

حمافظة ظفار.

بقلم: رو�سيال ميلوين

©
 2012 - Rossella M
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�شمعت  قد  اأنني  من  الرغم  وعلى  للمنطقة،  الأوىل  زيارتي  هي  هذه 

اخلريف،  مو�شم  اأ�شهر  خالل  يتك�شف  الذي  املذهل  امل�شهد  ذلك  عن 

للمناظر  املو�شمية  بالتغريات  ال�شتمتاع  الزيارة  هذه  من  الهدف  لي�س 

واإمنا  اأخرى(،  رحلة  يف  �شاللة  اإىل  لذلك  �شاأعود  )حيث  الطبيعية 

البحث عن اآثار كائن ي�شعب العثور عليه وهو النمر العربي.

اأول �شيء ي�شاألني النا�س عادة عندما اأحتدث عن هذه التجربة هو ما 

اإذا متكنت فعاًل من روؤية النمر العربي. ا�شمحوا يل اأن اأو�شح ال�شورة 

مبا�شرة.

اإذا كنت تتوقع حكايات عن املواجهات بيني وبني القط الكبري، اأو الذين 

جتر اأقدامهم من خيامهم اأثناء الليل، فاإنك �شوف ت�شاب بخيبة اأمل.

لقد كنت يف الأدغال الإفريقية وتعقبت الفهود عدة اأيام قبل اأن اأح�شل 

يف نهاية املطاف على ملحة عن هذا احليوان الغام�س ب�شكل ل ي�شدق، 

ولكن هنا نحن نتحدث عن النمر العربي، خملوق جميل مثري للده�شة، 

اأدرج يف قائمة احليوانات املهددة بالنقرا�س من قبل الحتاد الدويل 

ل�شون الطبيعة منذ عام 1996م.

اأّثر عليها الب�شر من خالل ال�شيد والتناف�س على املوائل، وهذا القط 

املتوطن كاد اأن يختفي ب�شكل كّلي من �شبه اجلزيرة العربية، مع وجود 

عدد حمدود منه يف الربية، ومعظمها يقت�شر على جبال جنوب عمان 

واليمن.

وبالتايل، يف الوقت الذي ميكنني اأن اأخربكم مبا�شرة باأنني مل اأمتكن 

من روؤية هذا احليوان »ب�شحمه وحلمه«، اإل اأنني �شعرت اأين حمظوظة 

هذه  ففي  ال�شتك�شافية.  احلملة  هذه  يف  امل�شاركة  من  لتمكني  للغاية 

اأي�شًا عن بيئته،  الرحلة تعلمت الكثري، لي�س عن احليوان فقط، واإمنا 

اإىل ق�ش�س  التي ت�شرتك معه يف ذلك. لقد ا�شتمعت  وعن احليوانات 

رائعة من كبار ال�شن يف املنطقة، وتبادلت املعارف اجلديدة مع اأطفال 

املناطق  �شاقة عرب بع�س  املهنة، فقمت برحلة  باأدوات  لعبت  املدار�س، 

الطبيعية املذهلة، �شاهدت جانبًا مذهاًل من احلياة الربية التي ت�شتاأثر 

بها ظفار، ووقعت يف حب ال�شلطنة مرة اأخرى لقدرتها –حتى بعد عدة 

�شنوات– على مفاجاأتي واأثارة الده�شة يف نف�شي مبناظرها الطبيعية 

الآ�شرة، وطبيعتها الع�شية على الطق�س، واأ�شرارها املثرية للده�شة التي 

مل تبح بها.

فكرة  البعثة،  قاعدة  اإىل  لياأخذين  املطار  يف  البعثة  قائد  پول  قابلني 

التخييم مدة اأ�شبوع دفعتني فورًا بعيدًا عن اأو�شاع الراحة التي تعودت 

عليها، ولكني دائمًا اأرغب يف خو�س غمار التحدي.

التمر  اأ�شجار  جمدها.  بكل  �شاللة  ا�شتقبلتني  املطار،  مغادرة  بعد 

ذات  اأع�شا�شها  ببناء  امل�شغولة  ال�شفراء  بالطيور  مملووؤة  الهندي 

ا�شتوائيًا  �شعورًا  متنحك  الهند  جوز  �شجرة  ومزارع  الغريبة،  الأ�شكال 

اإىل حد ما.   املنطقة خمتلفة متامًا عن م�شقط. ونحن نغادر املدينة، 

يتغري امل�شهد عدة مرات. مع ارتفاع الطريق، يتك�شف املنظر عن اإطاللة 

رائعة على الوادي وال�شاحل، يف حني اأن ال�شجريات اجلافة التي تغطي 

منحدرات اجلبال باأكملها تذكرنا باأن هذه الأر�س لي�شت دائمًا جافة. 

والأبقار  الكثرية من اجلمال  القطعان  �شرعتنا  يجعلنا نخفف من  وما 

التي تظهر على الطريق من العدم، ويف نهاية املطاف جند اأنف�شنا مرة 

اأخرى يف منطقة جافة من الأر�س العارية، بعيدة جدًا وحممية من اأن 

ت�شلها الأمطار املو�شمية.

ر�شم تو�شيحي يظهر الأماكن التي مت م�شحها
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يقع خميمنا يف اجلانب ال�شفلي من وادي العيون. ونحن ننحدر يف م�شار 

اأول غزال.  ملحت  ب�شال�شة  ال�شخور  على  م�شارها  ت�شق  وال�شيارة  حاد 

املناظر  مع  متامًا  ميوهها  جلدها  فاإن  احليوانات  هذه  تتحرك  مل  ما 

اإىل عني مدربة لكت�شافها عندما  املرء  يحتاج  بها.  املحيطة  الطبيعية 

اأو  منها  تقرتب  اإن  ما  ولكن  اخلطر.  ل�شت�شعارها  مكانها،  يف  تتجمد 

حتدث جلبة و�شو�شاء حتى تنطلق ب�شرعة جنونية، ورمبا تختفي وراء 

ال�شجريات.

يف املخيم التقيت ببقية الفريق. مار�شيلو عامل الرحلة هو عامل اأحياء 

الربية،  القطط  لدرا�شة  حياته  كّر�س  الربازيل،  من  اخلربة  ذوي  من 

احتفنا  الذي  البيئة  حفظ  مكتب  من  املحلي  امليداين  الدليل  خالد 

واأبهرنا بحكايات رحالته النفرادية الطويلة يف ال�شحراء وبحثه عن 

النمر العربي. ثم هناك غريهم من املتطوعني: جمموعة من النا�س من 

جميع الأعمار واخللفيات التي �شافرت من خمتلف اأنحاء العامل للتعلم 

وامل�شاهمة يف امل�شروع ملدة اأ�شبوعني يف ذلك الوقت.

ما  لإدراك  بحاجة  اأنا  لذلك  الرحلة،  منت�شف  يف  باملجموعة  التحقت 

املخيم،  النار يف  يوم جنتمع حول  كل  نهاية  فاتني. حل�شن احلظ، يف 

واأعمال  فرق  تعيني  يتم  اأن  قبل  جتاربهم  عن  ملخ�شًا  يعطي  واجلميع 

جديدة لليوم التايل. اإنها فر�شة عظيمة للتعرف على اجلميع، وملعرفة 

املزيد عن امل�شروع.

نحن ن�شتك�شف منطقة وا�شعة مت تق�شيمها اإىل مربعات على اخلريطة. 

وكل يوم تق�ّشم املجموعة اإىل فرق �شغرية تتجه اإىل اجتاهات خمتلفة 

العربي  النمر  اآثار  عن  نبحث  اإننا  العامل.  يحدها  معينة  منطقة  مل�شح 

الطبيعية يف  �شمحان  بني حممية جبل  تقع  معينة  منطقة جغرافية  يف 

النمور،  لبع�س  با�شت�شافتها  معروفة  - منطقة حممية  حمافظة ظفار 

وبني اليمن.

طويلة  م�شافات  وامل�شي  املحددة،  املنطقة  اإىل  القيادة  ي�شمل  هذا 

مواقع  يف  الكامريا  وتخباأة  دلئل،  اأية  عن  بحثًا  امل�شارات  طول  على 

ا�شرتاتيجية، والت�شوير، وت�شجيل اإحداثيات املخالب وقيا�شها، ومراقبة 

احليوانات وجمع ف�شالت التي من املحتمل اأن تكون للنمر العربي. 

الفر�شة  تتاح  بحيث  ال�شكان،  اإ�شراك  اأي�شًا  يت�شمن  العمل  من  جزء 

لزيارة املدار�س املحلية، وتوزيع املواد التعليمية، ومقابلة الرعاة وال�شكان 

ملعرفة ما �شجلوه يف م�شاهداتهم. بع�س الق�ش�س التي مت جمعها رائعة، 

فبعد تناقلها من فم اإىل فم اأ�شبحت كالهم�شات ال�شينية التي تتناف�س 

مع كتب اخليال. رمبا يتغا�شى املرء عنها ب�شرعة، اإل اأنها ت�شّكل جزءًا 

م�شتك�شف يتمعن يف املنطقة

م�شتك�شف ينظر اإىل بقايا لأقدام حيوانات
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اأزمان  اإىل  تعود  التي  امل�شاهدة،  ق�ش�س  تزال  ل  كبري.  لغز  من  مهمًا 

غابرة، تر�شدنا نحو مناطق حمددة مل�شحها، وتعطينا نظرة ثاقبة على 

التوازن الدقيق بني الإن�شان والربية.

حلظتي  اأن  اإل  لالهتمام،  ومثري  باملعلومات  ثرّي  العمل  اأن  حني  يف 

اأيام من  ب�شعة  بعد  الكامريا.  �شجلته  ما  الرحلة هي جمع  املف�شلة يف 

املعدات  من  القطعة  هذه  لنا  اأتاحت  الربية  املناطق  هذه  يف  الت�شجيل 

التج�ش�س على احلياة التي تتك�شف بهدوء من حولنا.

نهاية  يف  وتخل�س  الكامريا،  اأمام  ال�شفق  عن  يكف  ل  طائر  اأحيانًا 

املطاف ببطاقة ذاكرة مملوءة ب�شور الطيور. يف بع�س اأوقات ل تعمل 

بقدر  �شورًا مثرية  تكت�شف  تعمل  ولكن عندما  الإطالق،  على  الكامريا 

العثور على كنز خفي.

ال�شور هي دليل على اأن هذه املوائل ت�شت�شيف احلياة الربية اأكرث مما 

والوبر،  وال�شباع،  الع�شل،  ودبور  والغزلن،  الثعالب  للعيان:  يبدو  قد 

العربي،  للنمر  منوذجية  فرائ�س  بع�شها  والو�شق.  والذئب  وال�شيهم، 

والأخرى تناف�س على الأرا�شي. وكلها معلومات هامة لفهم ما اإذا كان 

اأن  لبد  كان  املطاف،  نهاية  يف  الفهود.  بقاء  يدعم  اأن  املوئل  باإمكان 

ت�شل هذه املغامرة اإىل نهايتها. قمنا بتفكيك املخيم وافرتقنا. وحمل 

كل واحد منا معه معرفة وذكريات رائعة بعد اأن �شاهم يف �شيء عظيم.

احلياة  وروؤية جمموعة مذهلة من  ملعرفة  ده�شت  لقد  بالن�شبة يل  اأما 

جزءًا  لتكون  مده�شة  جتربة  كانت  بل  ظفار،  ت�شت�شيفها  التي  الربية 

منها. يف املرة القادمة التي تاأتي فيها اإىل املنطقة ام�ِس بع�س الوقت 

الحرتام.  لها  وكْن  املده�شة،  البيئة  لهذه  بالفخر  ا�شعر  فيها؛  للتجول 

اإنها ت�شت�شيف اأنواعًا من احلياة الربية اأكرث مما قد يت�شوره البع�س.

يذكر اأن التقرير الذي يوثق نتائج هذه احلملة قيد الإعداد، فاإذا كنت 

�شيتم  التايل، حيث  الرابط  فتابع  نتائجها  املزيد عن  قراءة  ترغب يف 

ن�شر التقرير العلمي هنا:

مكان جتمع الفريق يف وادي العيون

فريق ال�شتك�شاف
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زيــارة وفــد من تــنــزانــيـا

خالل الزيارة الر�سمية لفخامة رئي�س جمهورية تنزانيا املتحدة لل�سلطنة، قام معايل وزير الطاقة التنزاين على راأ�س وفد بزيارة 

م�سنع ال�سركة يف �سور، حيث جتول الوفد يف جممع امل�سنع واطلعوا على عمليات ال�سركة. ويجدر بالذكر اأن  تنزانيا لديها طموحات 

لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي.
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�صــــكـــــرًا لـــكــــم
احتفلت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال بتكرمي اأكرث من 80 موظف بجائزة اخلدمة الطويلة. وياأتي هذا احلفل ال�سنوي تكرمياً جلهود 

املوظفني وتفانيهم يف خدمة ال�سركة خالل ال�سنوات املا�سية والذي تكلل نتاجه يف اإبراز مكانة ال�سركة على ال�سعيدين املحلي والدويل. 

حيث مت خالل احلفل - الذي عقد يف جممع حي ال�سروق ال�سكني التابع لل�سركة بولية �سور  - تكرمي املوظفني الذين اأكملوا 5 و 10 و 15 �سنة 

يف خدمة ال�سركة ومنحهم جائزة مالية و�سهادة تقدير وهدية تذكارية وذلك تقديراً جلهودهم املخل�سة يف خدمة ال�سركة.
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Salim Al HarrasiKhalid Al BusaidySaif Al Balushi
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مبارك امل�شكري 

خالد املعمري

�شامل احلرا�شي

عارف الزكواين 

حمود احلارثي حممود البلو�شي حبيب الهنائي
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