


مل ياأِت حب اأبناء ولية �صور ل�صباقات القوارب التقليدية من فراغ، واإمنا يت�صل هذا التقليد الأ�صيل بجذور 

الأر�ض والتاريخ. حيث تربعت هذه الولية العريقة التي تتوج بحر عمان، على مدى تاريخ طويل، من ال�صيادة 

على البحر وما يرتبط به من اأحداث وما ينقله من ازدهار ح�صاري وفكري مفتوح على خمتلف الثقافات يف 

العامل.

ول يختلف اثنان على �صهرة ولية �صور يف جمال �صناعة ال�صفن والقوارب مبختلف اأحجامها وا�صتعمالتها، 

وعلى �صهرة اأبنائها يف خو�ض عباب البحار وخلق عالقات جتارية واجتماعية نحو موانئ الهند وال�صني �صرقًا 

و موانئ اأفريقيا واأوروبا غربًا.

ويف العهد الزاهر حتت ظل النه�صة املباركة بقيادة ح�صرة �صاحب  اجلاللة ال�صلطان قابو�ض بن �صعيد املعظم 

ورعاه- حافظت ولية �صور على موروثها البحري العريق وعلى ريادة اأبنائها يف بناء ال�صفن  اهلل  – حفظه 
والهتمام بها واحلفاظ على العادات البحرية املرتبطة بها. ويتجلى ذلك يف الن�صاط والزدهار القت�صادي 

الكبري الذي ت�صهده الولية وفر�ض ال�صتثمار التي توفرها لل�صركات املحلية والعاملية يف خمتلف املجالت.

وبالتايل فاإن التقليد ال�صنوي الذي تنتهجه ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال يف يومها ال�صنوي باإقامة 

�صباق للقوارب التقليدية يعرب عن مدى ارتباط ال�صركة مبجتمع الولية وفهمها العميق لهذا الع�صق املتبادل 

بني اأبناء ولية �صور والبحر بكل ما يرتبط به من ن�صاطات، كما يدل على حر�ض ال�صركة على احلفاظ على 

الهوية الثقافية واملوروثات الجتماعية للولية ودعمها وت�صجيعها لهذه املوروثات من خالل توفري الدعم بكافة 

اأ�صكاله واإقامة ال�صباقات والأن�صطة التي حتث اأبناء الولية على احلفاظ على هذا الإرث البحري العريق.

وي�صرين اأن اأتقدم بالتهنئة ال�صادقة لل�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال من اإدارة وموظفني وم�صاهمني 

وامل�صاهمات  امل�صتمر  والتعاون  املجهود  على  ال�صكر  ولهم  العام،  لهذا  ال�صنوي  باليوم  الحتفال  مبنا�صبة 

امللمو�صة التي تقدم للمجتمع املحلي وتدعم النمو والتطور يف ولية �صور.

مقدمة بقلم 

�صعادة ال�صيخ اأحمد بن حممد بن نا�صر الندابي

وايل �صور



تاريخ �صباق القوارب التقليدية:

الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�صركة  ال�صنوي  باليوم  احتفال  ب�صور،  البحرية  ال�صباقات  بداأت   2003 عام  قبل 

امل�صال حيث كانت تلك ال�صباقات مقت�صرة على القوارب ذات املحركات.

2003 قامت ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال ببناء ثالث قوارب جتديف خ�ص�صت لأندية  ويف عام 

الولية )�صور العروبة والطليعة( ا�صتمرت امل�صاركة بهذه القوارب حتى عام 2006 حيث انظم قاربي كل من 

ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي وم�صروع مدينة �صور ال�صحية وتواكبا مع التحديات يف حجم و�صرعة هذه 

 2009 قوارب جديدة يف عام  ب�صراء خم�ض  ال�صركة  قامت  القوارب ذات مقايي�ض موحدة  ولتكون  القوارب 

لت�صتبدل بالقوارب القدمية وها هي الآن ت�صارك للمرة الرابعة يف �صباق املا�صوة لهذا العام. 

الفرق امل�صاركة يف �صباق ) املا�صوة ( القوارب الكبرية )2013(:

• فريق نادي �صور الريا�صي امل�صال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�صركة  • فريق 
• فريق نادي الطليعة الريا�صي • فريق نادي العروبة 

• فريق اإدارة البيئة وال�صوؤون املناخية • فريق م�صروع مدينة �صور ال�صحية 

يف م�صريتها احلافلة، حازت ال�صركة على العديد من اجلوائز 

والتكرمي، اأبرزها جائزة الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية كاأف�صل موؤ�ص�صة تلتزم 

باملقايي�س واملعايري البيئية



كلمة حارب بن عبداهلل الكيتاين

الرئي�س التنفيذي 

لل�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال

تقع �صلطنة عمان على خارطة التجارة البحرية مما منحها دورًا حموريًا يف تطوير عالقات جتارية مزدهرة 

مع العديد من دول العامل.

اإىل  الن�صطة حيث و�صلت  البحرية  للتجارة  املثال - كمركز مزدهر  ا�صتهرت ولية �صور - على �صبيل  فقد 

�صواطئها العديد من ال�صفن التي حتمل على متنها الزوار والب�صائع، كجزء من املعامالت التجارية الن�صطة 

بني ال�صلطنة و�صركائها التجاريني.

 
ِ
واليوم، اإذ حتتفل ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال بيومها ال�صنوي اإحتفاًء باملر�صوم ال�صلطاين ال�صام

يف عام 1994 والذي مهد الطريق لل�صركة لإنتاج الغاز الطبيعي امل�صال، وبالتايل ا�صتمرار التجارة البحرية 

العريقة لل�صلطنة مع البلدان الأخرى من العامل  وبخا�صة عمالئنا الرئي�صيني يف اآ�صيا واأوروبا.

كما هو احلال يف اأي م�صعى جتاري يف الوقت الراهن ويف املا�صي، فاإن تعامالت �صركتنا يف �صناعة الغاز 

العاملي  الطلب  تلبية  الدويل يف  امل�صتوى  على  ودورها احليوي  ال�صلطنة  م�صاهمة  على  يدل  امل�صال  الطبيعي 

املتزايد على موارد الطاقة النظيفة ليتم ا�صتخدامها يف العديد من ال�صناعات والتطبيقات املنزلية. عالوة 

على ذلك، يعزز مورد الغاز الطبيعي امل�صال رغبة العديد من النا�ض حول العامل للحفاظ على حق الأجيال 

املقبلة لال�صتمتاع ببيئة طبيعية.

ومن خالل عملياتنا، متكنت ال�صركة اأن ت�صبح مورد معتمد وموثوق به ملنتج الغاز الطبيعي امل�صال والذي اأهل 

ال�صركة اأن تلعب دورًا حموريًا يف اإجمايل الناجت املحلي لل�صلطنة، حيث تعد امل�صاهم الكرب لالقت�صاد الوطني 

بعد النفط. كما �صاهمت يف حتفيز قاعدة التنوع القت�صادي لل�صلطنة وامل�صاهمة بدور فعال يف برامج التنمية 

الجتماعية. 

واإذ ترتكز ال�صركة على مبادئ ال�صفافية والنزاهة، فقد اأ�صبحت مثاُل يحتذى به بح�صن اجلرية و�صريك مهم 

يف تطوير املجتمع املحلي.

ففي قطاع الرعاية ال�صحية على �صبيل املثال ل احل�صر، بداأت ال�صركة م�صاهماتها بتمويل اإن�صاء م�صت�صفى 

�صور املرجعي الذي ي�صتقبل اأكرث من 200 األف مراجع �صنويًا من خمتلف وليات حمافظة جنوب ال�صرقية، 

مما يعد مثاًل يقتدى به للم�صاريع التنموية التي ت�صهم بها ال�صركات يف املجتمع املحلي.



ويف هذا العام، وبالتعاون مع �صركة عمان لالإبحار، تقوم ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال بتمويل اإن�صاء 

العريقة. حيث �صتتيح  اأجماد هذه املدينة  اإحياء  اأن ي�صاهم يف  �صاأنه  مدر�صة لالأبحار بولية �صور مما من 

املدر�صة الفر�صة للمواهب املحلية لتطوير مهاراتها ورفد الطاقات الب�صرية الوطنية للتناف�ض يف امل�صابقات 

الالزم  التدريب  توفري  على  املدر�صة  �صتعمل  اإذ  ال�صراعي،  الإبحار  جمال  يف  والعاملية  والإقليمية  الوطنية 

ملوظفيها ومدربيها العمانيني الذين �صيقومون بالتايل بدورهم يف تاأهيل املواهب ال�صابة. 

وبوجه عام، ي�صكل برنامج ال�صركة الريادي للم�صوؤولية الجتماعية منوذجًا يف اأهمية مبادرات القطاع اخلا�ض 

يف التنمية الجتماعية وكيف ميكن اأن تالم�ض حياة النا�ض.

ويف اخلتام، نتقدم بال�صكر اجلزيل لكل من �صاهم يف اإجناح فعاليات اليوم ال�صنوي لل�صركة العمانية للغاز 

الطبيعي امل�صال.

Oman LNG is a recipient of many awards,
including the GCC’s Award for Best in Compliance 

with Environmental Specifications



املا�صوة

تطلق كلمة )ما�صوة( على القارب املرافق ل�صفينة 

احلجم  متو�صط  القارب  وهذا  الكبرية  ال�صحن 

يتم حتريكه باملجاديف والتي ل يقل عددها عن 4 

و�صل  كحلقة  املا�صوة  وت�صتخدم   20. عن  يزيد  ول 

ال�صفينة  كانت  كلما  حيث  وال�صاطئ،  ال�صفينة  بني 

املا�صوة  ا�صتخدام  توجب  ال�صاطئ  من  بعد  على 

العا�صة  ومواد  والب�صائع  والركاب  البحارة  لنقل 

والنوخذة من واإىل ال�صفينة. واإذا ابحرت، ال�صفينة 

الرحلة طويلة  كانت  اإذا  اأما  املا�صوة خلفها  ربطت 

حتا�صيًا  ال�صفينة  �صطح  على  رفعها  من  بد  فال 

لغرقها او فقدانها. 

من  الكثري  وو�صفها  املا�صوة  مديح  يف  قيل  وقد 

ال�صعار والق�صائد باللهجة الدارجة عند البحارة. 

فقيل على �صبيل املثال:

�صمبوقنا والبدن يت�صابقن جرة  

زادت �صنيبيقنا يا حليوة اجلرة

�صناعة املا�صوة

عندما ينتهي العمل يف �صفينة جديدة يبداأ النجارون 

يف �صناعة املا�صوة التابعة لها حيث يبداأون اأوًل مبد 

ال�صفينة.  مهند�ض  قيا�صه  يحدد  والذي  الهرياب 

بعد  يبداأون  ثم  ال�صفينة،  قاعدة  هو  والهرياب 

ذلك برتكيب الواح ال�صراير )األواح تلي القاعدة( 

ال�صلمان  تركيب  يتم  ذلك  بعد  ثم  الفرمات  ثم 

)الفرمات وال�صلمان هي اخ�صاب الهيكل الداخلي( 

ان ت�صل  اإىل  اللواح  بقية  تركيب  وت�صتكمل عملية 

اىل الرتفاع املطلوب وعادة ل يزيد ارتفاع املا�صوة 

عن مرت ون�صف اأما طولها فيرتاوح بني 10 اإىل 15 

اأما  مرتين،  عن  يزيد  ل  الو�صط  يف  وعر�صها  مرت 

جماديفها فعلى عدد بحارة ال�صفينة حيث ل تزيد 

عن 20 جمدافًا. يو�صع للما�صوة �صطحني �صغريين، 

والركاب،  للنوخذة  وي�صتخدم  اخللفي  ال�صطح 

وال�صطح المامي �صغري جدًا حيث ل ي�صع لكرث من 

كرا�صي  مبثابة  وهي  البانكيات  تركب  ثم  �صخ�ض. 

يجل�ض عليها البحارة اثناء التجديف.

التجديف

ال�صروري  من  ا�صبح  البحارة،  عدد  قل  عندما 

لزيادة  وذلك  للما�صوات  الديزل  حمركات  تركيب 

ا�صتخدام  عن  البحارة  تخلى  وبذلك  �صرعتها 

بعد  اأي  1958م،  عام  بعد  حدث  وهذا  املجاديف 

ال�صرعة  من  ال�صفن  معظم  تخل�ض  من  عامني 

وا�صتبدالها مبحركات تعمل بوقود الديزل، وبالتايل 

ا�صطر معظم ا�صحاب ال�صفن اإىل تركيب حمركات 

يف املا�صوات.

اإن التجديف يف املا�صوة له قواعد يعرفها البحارة 

يف  من�صجم  ب�صكل  التجديف  توحيد  حيث  من 

لالأمام  والإنحناء  املاء  يف  وغط�صه  املجداف  رفع 

واخللف، وذلك وفق اليقاع املو�صيقي الذي يعزف 

اثناء التجديق والق�صيد الذي يغنى وعادة ما يكون 

كقولهم  للبحارة  وكلمات حمفزة  ادعية  �صكل  على 

مثاًل:



ياهلل لك الر�صى لك الر�صا لك الر�صى 

ياهلل لك الر�صى والعفو لك عما م�صى 

وقيل يف التجديف:

عبداهلل حلف ما ي�صري اأوه ماي�صري  

قالت امه قالت امه �صدوا له بعري

�صباقات القوارب

القدرة  اإبراز  وهو  التحدي  تعني  �صباق  كلمة  اإن 

على املناف�صة والتي تتطلب اإ�صتعدادًا بدنيًا وروحيًا 

فهي  جتديف  كلمة  اأما  لدخولها.  منا�صبة  وو�صائل 

م�صتقة من املجداف وهو اأداة دفع القارب يف املاء، 

الإن�صان  ا�صتخدمها  دفع  و�صيلة  اأول  هو  واملجداف 

لعبور الأنهار والبحار بالقوارب.

ويف ال�صلطنة، ا�صتخدمت قوارب التجديف لأغرا�ض 

والأخ�صاب من  البناء  مواد  ونقل  كال�صيد  متعددة 

ال�صفن اإىل املوانئ وكذلك نقل املاء من مكان اإىل 

وقتنا  وحتى  اآخر،  اإىل  �صاطئ  من  العبور  اأو  اآخر 

احلا�صر مل ي�صتغنى عن قوارب التجديف بالرغم 

من ا�صتخدام املحركات.

عندما ت�صل ال�صفن اإىل املوانئ الكبرية والتي تبقى 

بحارتها  ويلتقي  عددها  يزداد  اطول،  فرتة  فيها 

ويتزاورون يف �صفنهم يف فرتات الراحة ويتبادلون 

اأثناء  اأحداث  من  واجهوه  ما  حول  الق�ص�ض 

الإبحار، وهنا ت�صود بينهم الرغبة يف التحدي حيث 

يتفقون على �صباق التجديف باملا�صوة بني بحارة كل 

�صفينتني معًا  )زوجي(.  

يتم اأوًل حتديد يوم ال�صباق وم�صافته ومن ثم يذهب 

كل فريق لإعداد املا�صوة من خالل دهنها وجتميلها 

البحارة  اختيار  ذلك  بعد  ثم  جماديفها  واإ�صالح 

املنا�صبني ملجاديف املوؤخرة واملقدمة، كذلك البحث 

للم�صاركة  الأخرى  ال�صفن  من  جيدين  بحارة  عن 

ويتم اختيار ال�صكوين وجمموعة )الزانة(  والآلت 

املو�صيقية )الكا�صر- الرحماين-الزمار(.

بني  ال�صباق  اإقامة  موعد  عن  اخلرب  وينت�صر 

خالل  من  املوانئ  وعمال  الرا�صية  ال�صفن  بحارة 

م�صاهدتهم للما�صوات املزينة والتي ترفع الأعالم. 

اإىل  املت�صابقتان  املا�صوتان  تنطلق  ال�صباق  يوم  ويف 

النهاية  نقطة  عن  تبعد  والتي  البداية  نقطة  مكان 

ال�صارة  تعطى  اأن  وما  كيلومرتات.  بحوايل خم�صة 

تغرق  تكاد  واحدة  وكل  كال�صهم  املا�صوتان  تنطلق 

من �صدة �صغف البحارة بالفوز، ويغمر امل�صاهدين 

والآلت  احتكاكها  اثناء  املجاديف  ايقاعات  �صوت 

الفريقني،  اأحد  بتقدم  ال�صباق  وينتهي  املو�صيقية 

ي�صاركه  فوق  راق�صًا  حفاًل  يقيم  منهما  والفائز 

د�صمة  مائدة  وتتخلله  الأخرى  ال�صفن  بحارة  فيه 

اأي�صًا  الأمر  وكذا  والتمور،  الطازجة  الأ�صماك  من 

اإنها منا�صبات ل  الفائزة، حقًا  الأخرى  ال�صفن  يف 

تن�صى ول يزال  قدماء البحارة ي�صردونها لنا حتى 

الآن، حيث يذكرون مكانها واأع�صاء كل فريق ومن 

مت انتخابه من �صفن اأخرى نظرًا ملهارته.

كانت  )املا�صوة(  القوارب  �صباق  تنظيم  فكرة  اإن 

املوروث  روح  مع  وتن�صجم  ال�صميم  من  نابعة 



ال�صباب  اإىل  الذاكرة  وتعيد  �صور،  لولية  البحري 

التناف�ض  على  وحر�صهم  بالآباء  القتداء  باأهمية 

اإعالميًا  وموثق  منظم  اإطار  يف  واملفيد  ال�صريف 

عرب  طويلة  حقبة  عرب  البحري  عمان  دور  يوؤكد 

الزمان.

امل�صاركة  القوارب  اعداد  اأن  من  وبالرغم  هذا 

قليلة اإل اأن ال�صتعداد واحلما�ض والرتقب من قبل 

الأهايل ملوعد ال�صباق كبري.

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�صركة  مدر�صة 

امل�صال لالبحار

يف اإطار احتفالت ال�صركة العمانية للغاز الطبيعي 

امل�صال بيومها ال�صنوي، و�صع معايل الدكتور حممد 

رئي�ض  والغاز،  النفط  وزير   - الرحمي  حمد  بن 

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض 

ال�صركة  مدر�صة  مل�صروع  الأ�صا�ض  حجر   - امل�صال 

العمانية للغاز الطبيعي امل�صال لالإبحار بولية �صور 

والتي �صيتم اإن�صائها مبيناء ال�صيد البحري ب�صور.

يف  لالإبحار  اأبوابها  املدر�صة  تفتح  اأن  املقرر  ومن 

وقت لحق خالل العام احلايل.

الإبحار  مهارات  تطوير  املدر�صة  اأهداف  وت�صمل   

الرتويج  اإىل  تهدف  كما  املنطقة  اأهايل  من  لعدد 

لريا�صة الإبحار ال�صراعي ب�صور واملناطق املجاورة 

اإيجاد  يف  م�صتقبال  �صي�صهم  مما  عام  ب�صكل  لها 

الدولية.  املحافل  خمتلف  يف  للتناف�ض  وطنية  فرق 

الالزم  التدريب  توفري  على  املدر�صة  �صتعمل  اإذ 

�صيقومون  الذين  العمانيني  ومدربيها  ملوظفيها 

بالتايل بدورهم يف تاأهيل املواهب ال�صابة واختيارها 

الذي  للنا�صئني  لالن�صمام لربنامج عمان لالإبحار 

تك�صبها  عمانية  مواهب  لإيجاد  خالله  من  ت�صعى 

املهارات الالزمة وتوفر لها التدريب ال�صروري.

برنامج اليوم ال�صنوي لل�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال

الفعاليةاملكـانالوقتالتاريخ
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للغاز  العمانية  ال�صركة  مدر�صة  مل�صروع  الأ�صا�ض  حجر  و�صع 

الطبيعي امل�صال لالبحار

بدء �صباق » جرة املا�صوة« القوارب الكبرية )املجموعة الأوىل(9:15 – 9:30

بدء �صباق »جرة املا�صوة« القوارب الكبرية )املجموعة الثانية(9:30 – 9:45

بدء �صباق الهواري ال�صغرية على جمموعتني  9:45 – 10:10

بدء �صباق القوارب الكبرية )املرحلة النهائية(10:10 – 10:25

عرو�ض فرق الفنون ال�صعبية )تقدمي احللوى العمانية(10:25 –11:00

توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة يف ال�صباق11:00 –11:30


